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ttDl'IAL DE LTCIIAÇÀO
PREGÀO ETETRÔNrCO 5RP N" 032l2022

PROCESSO ADMINIS'TRÁTIVO N!! 2022038 - CPL/MA

1, PREAMBULO

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL I)I SIr) IIi.IR)iARD(),/]U A. poI lr)clo da COMISSÃO PERMANENTE DE

LICITAÇÃ0 - CPL, através de seu Pregoeira, (iesigDadr), tolno público para conhecimento dos interessados que
fará realizar o processo licitatório nl rni,d.rlidir(lc PRECÀO errr sua fbrma ELETRÔNICA, REGTSTRO DE
PREÇO sob o nq SRP O32/2022(Proccss,),q(inrinistr'âtivo rq 2022038 - CPL, do tipo menor preço por lote o
certame se realizará, às OBh00rnin [r,rtr horrsJ Llr; rlia ]-1 ,.i., julho tle 2022, destinado ao Registro de Preço
para futuro fornecimento de gêncrr:s alirxentrcios I'ara i:ter:djnrento da Prefeitura Municipal de São
Bernardo /Ma.,conforme descrito restc !rdit:ri .: scus '\r,e;;os.

1.2. 0 procedimento licitatório obtdcccrá r telp.rlnrcnt(: à lL'gislação que se ãplicâ a modalidade Pregão,
sob a é8ide Constituição da liepúblicr FeLlr,.:rijvl rlo Brâsil, ÁÍigo 37: Regula a atuação da Administração
Pública; Lei Federal nq 8.666, de 2L/l)6/1993: Ilcgulamerta o art.37, inciso XXI, da Constituição Federal,
institui normas para licitações e contraLo! (t.r Adnrinrstraçào Púhlica e dá outras providências, sendo aplicadas
ainda todas as suas alterações; Ler fer!cr:l r]! 1().520, de 17 il)7 i2002: lnstitui, no âmbito da União, Estados,
Distrito Federal e MunicÍpios, nos rcnlor, Lio rlt. l]7, inci::,r XXl, cla Constituição Federal, modalidade de
licitação denominada pregão, para aquirjicãr) (le bcls e scrvicos (!nruns, Decreto n!'10.024/1,9 de 20 de
Setembro de 2019, Regulamenta o prcgão, r.1 lornre (]l(,'.rônraa, para aquisição de bens e serviços comuns e
serviços comuns de engenharia, e (tá olrtras piovidências, e Decrcto Municipal L65/2022 Regulamenta o
pregão, na forma eletrônica, para aquisiç.io tlc bens e scn,ifos conluns e serviços comuns de engenharia, e dá
outras providências no âmbito Municipal e [,,-.i (:orlJ]ler)r.ltiil lr! 123, de L4/12/2006: Institui o Estatuto
Nacional da Microempresa e da IJmpresa rie Ptqric,ro I)olir: t.:ltrÍa outros dispositivos legais, alterada pela Lei

Complementâr nq. 147 de 07 de agosto de 2()i4, c sril)si.iiariarnente, no que couber, as disposiçõcs da Lei nq

8.666/93 e suas alterações posteriorcs, bcm cDrno as condita)es cstabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.3. O recebimento das propostas scrii x pJrtir das 23:00 (vrnte e três hora) do dia 04 de iulho de 2022. O

inÍcio da sessão pública será às 08:h00nrin (oito horas) do dia l4 de julho de 2022, no endereço eletrônico

https://www.comprâsbr.com.br, rro ltorár io,ll Hli-rsília - Dii.

7.4, A entrega da proposta leva a participa,rte a accil,ar e ac;rtar as normas contidas no preseDte Edital.

1.S A Ata de REGISTRO DE pREÇ0S, (lurantc sua vigêircia, t)IiRMITE ADESÂ0 por qualquer órgâo ott

entidade da Administtação inclusive autârquias federais, estaduais ou municipâis de órgãos públicos, estatais

ou ainda de regime próprio que não teriha parricipado do crrtanrc licitatório mediante previa consultâ ao

órgão gerenciador.

2,1, Registro de Preço para futuro gêneros alimontic;os, para ater:deI as necessidades da Prefeitura Municipal

de São Bernardo/MA.

3.1. Poderão participar deste Prcgâo

3.1.1.Quaisquer empresas interessadrs que se crrtluarlr,:ni lro ramo de atividade pertinentê ao obieto

da licitaÇão e que atendcrem a todas as exigêl]cras, inclusive qrtanto à documentação, constantes deste

Edital e seus Anexos;

,Í, DASRESTRIÇOES PARÁ P.nli'rl(i,). t.' .

4.1. Niio poclet,io |.rrtl1 iI:! .1,''.!'Fr .'
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4.1.1.Empresas que não atendercm às condiçôes deste Edital.

4.1.2. Empresas que esteiam em Íroncordata ou em processo de falência, sob concurso de credores,
em dissolução ou em Iiquidação

4.1.3. Empresas que tenham sido declar'adas iniiiôneas por órgão da Administração pública, direta
ou indireta, federal, estadual. municipal ou do Llistrito Federal, por meio de ato publicado no
Diário oficial da União, do Estado ou (io Município, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição. iguitlmentc 11|,-r podcrão paúicipar as empresas suspensas de
licitar e contratar com a Prcfeitura Nlunicipal de SÃO BDRNARIIO/MA, Estado do Maranhão.

Empresas reunidas em consórcio, que seiam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si,
qualquer que seja sua formâ dL. constituiÇã..j

Servidor de qualquer órgão ou entidede vinculada a prefeitura Municipal de Sâo
Bernardo/MA, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável
técnico.

4,1.6. Estrangeiras não autotizadas a [urrcionar lo Ptus

5.1. o credenciamento dar-se-á p€la atribuição de chave de identificaçâo e de senha, pessoal e
intransferível, para acesso ao sistema eietrônico, no site https://www.comprasbr,com.br.

5.2. 0 credenciamento iunto ao provedor do sistcma implica rcsponsabilidade legal da LICITANTE ou de
seu representante legal e presunção dc sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao
Pregão Eletrônico.

5.3. O uso da senha de acesso pela LiCITÂN-ili ú c1c sir;r responsabiliclade exclusiva, incluindo quâlquer
transação efetuada diretamente ou por sell representar)te, niio cabendo ao provedor do sistema ou a
Prefeitura Municipal de SÃ0 BERNARDo/!1A responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso
indevido da senha, ainda que por terLeirôs.

5.4. Quando da participação das microcmpresas e empresa de pequeno porte deverão ser dotados os critérios
estabelecidos no art.44 da Lei Complementar ne 123, de 74/12/2OO6: Institui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei
Complementar ns. 147 de 07 de agosto de 2014 i: suirsidiai'ianrcnte, no que couber, as disposiçôes da Lei np
8.666/93 e suas alterações posteriores.

6.1. A licitante vencedora deverá apresertar', obligatorial]r!,hte oo original ou cópia devidamente autenticadâ
em cartório, a seguinte documentaçao

6.1.1 HabilitaçãoJurídica

a) Requerimento de empresário, no caso de empresa individual; Cpf, RG do Empresário.

bJ Ato constitutivo, cstatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, Uo caso de sociedade por ações, acompanhado de
docunrentos de eleição de scus admirlistraCores; Cpl RG do Empresário.

4.1,.4.

4.-t_.5.

c) Prova de regulariclade iiscal, pcrante;r Fazcnda Nacional, mediante apresentação
de certidão cxpedida conjuntaruentc pele Secretarja da Receita Federal do Brasil
(RFBJ e pela Procuraclolia-Ger:rl da Iiazentl.i Nacional IpGFN.), referente a todos os
créditos tributários federais c à DÍvitl;i Ativa da União [DAU) por elas
administrados, inclusiVr. aqrreles reiativos à Seguridade Social, nos termos da

ry 1./: r§§:n§a)§3:-
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Portaria Conjunta n2 i.751, (lc 02/10/2011, clo Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procur.rdora-Ccrni da !.aztntla Nacional do(s] responsávelfeisJ
(diretor, sócio ou superirrLendente] da enrpresa ou firma licitante.

dl Prova de inexistência tle débitos iDrrdinrplidos perante a justiça do trabalho,
mediante â âpresentaçno dr'ccrticlào rLegativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Título Vll-A tia Consolidaçào das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n! 5.452, tle j" (le maio de 1943; e certidão conforme o artigo 5e da
portÂtia 7+21/2014 do lllrnisrério do 'irabalho e Emprego do[sJ responsável[eis)
(diretor, sócio ou s up erin tend()ntcl da emprcsa ou firma licitante.

eJ Inscrição do ato constitutivo, Ilo caso dc sociedades civis, acompânhada de prova de
diretoria em exercício;

f) Decreto de autorizaçâo, rnt se tratal'ldo de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro r)u autorização para funcionamento expedido
pelo órgão competente, quairdo a atividade assim o exigir.

g) Certidão Especifica cxpedida pela Junta Cornercia) de Origent da Licitante, dentro do
exercício em vigor, obedecendo ao prazo de validade.

hl Certidão Sinrplificatla r'xpedida pela julltà Comercial de Origem da Licitante, dentro
do exercício enr vigor, obedccendo ao pr-azo de validade.

6.1.? RegularidadeFiscal:

a) Prova de inscriçâo no Ca(i.tstro Nacioral tic Pcssoa JurÍdica - CNPI;

b) Prova de regularid.-rdc liscal da linrpresa, perantc a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de ceújdilo rxpedida conirntartellte pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil IRFBJ e pela Procuradoria-Gera] da Fazenda Nacional (PGFNI, referente a todos os
créditos tributários iedclais c à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Coniunta ne 1.751,
de 02/10/201a, do Secrc.t;rrio da Rcccit;l Fcclcral do Brasil e da Procuradora-Ceral da
Fazenda Nacional.

cJ Certidão Negativa dc D(lhitos, or.r Certidào Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo
Estado do domicílio ou secle do licitantc, conlprovando a regularidade para com a
Fazenda Estadualj

d) Certidão Ncgativa, ou Certi(lão Positivil com cfcitos de Negativa, quanto Dívida Ativa do
Estado, expedida pela P|ocrrradoria Ge|al do Istado do domicí]io ou sede do licitante;

el Certificado de Regularidade dc Situaçào do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica
Federal - CEF, comprovanckr a rcgu)aridadc perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço;

f) Certidão Negativa da Dívirlir Ativa do MrrnicÍpio de origem;

gJ Certidão Ne8ativa dc Dóbit0s do nrunicípio ric origenr da licitante;

h) Alvará de l,icença, Funci{)nan)!nro e Local;zaÇão do estabelecimento do licitante,

6.1.3 Qualificação Econômi co- Fi na n cei ra:

I

a) Certidão Negativa de Falência c Corrcorcl.rta ('nritida pelo carrório disribuidor da sede do
licitante.

^.r,,:tsü"!çzl)g_*
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b) Balanço Patrimonial, (icvidanrente registrado na lunta Comercial do Estado de origem da
licitante.

cJ As empresas conl menos de unr exelcicio tinanceilo devem cumprir a exigênciâ deste
subitem mediante a aprcscrlJCâo do Bal;rDcc de AbertuIa.

6,1.4 Regularidade Trabalhista:

a) Certidão Negativa de Debitos'l rabalhistas - CNI)'I (em www.tst.gov.br), em cumprimento
à Lei ne 12.440 /201 1. Visando comprova r I ilrexistência de débitos inadimplidos perante
a lustiça do li abalho.

6.1.5 Qualificação Técnica: Cumpliincnto do (lisposto no art. Il, § 1e do art.30 daA.666/93:

aJ Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a

liciranre ExECUTOU OU IIXECU'lA StiRVlÇOS/FORNECIM ENTO compatíveis com o obieto

desta Licitação. 0 atestado deverá ser inpresso em papel timbrado do emitente,

constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus sócios,

diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com

expressa indicação dc seu nome completo e cargo/função.

6.2. Declâração assinada pelo representante legal de enquadranrento ME/EPP, conforme modelo no Anexo It.

6.3. Declaraçâo de lnexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na forma do § 2" do artigo
32 da Lei Federal 8.666/93, assinada pelo reilrosentante Iegal do l-icitante, conforme modelo no Anexo lll.

6.4. Declaração assinada pelo reprcsent:rrrte leqal tlc conhecrmollto rlo Edital, conforme modelo no Anexo lV

6.5. Declaração assinada pelo represcntento icgal da licitartc dc que está cumprindo o disposto no inciso
XXXIII do artigo 7e da Constituição Fedcral, n;: forma tla i,t,i nq 9.854/99, conforme modelo do Decreto nq
4.358/02, conforme modelo no Anexo V.

6.6. Declaração assinada pelo representantc legal de Veracidade, a qual declara cumprir os requisitos de
habilitação e que as declaraçôes anli)Írn.rdas s;ro vcridicas, (:orrlornre parágrafos 4" e 5' do art.26 do decreto
10.024/2079 e conforme modelo no Ancxo Vl.

6.7. Declaração assinada pelo representiitrte legal de Garantia Contratual, a qual declara em cumprimento ao
exigido no edital, que concorda em entr()gar ir garartia contratual, conforme prevô o Artigo. na. 56 da Lei ne
8,666, no ato da assinatura do contrato, conforme modelo no Anexo VII.

6.8. As certidões valerâo nos prazos qür'llres sâo próprios; ine\istindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por
60 (sessenta) dias, contados de sua expedição.

6,9 Caso na documentaçâo da licitante rlona rla p(rposta mais vantâjosa seja constatada a existência de
alguma restrição no que tange à regularidade fisc:rl c trabalhista. a mesma será conyocada para, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, após a declaração do venccrlor-, cornprov:lr'.1 regularizaçâo. O prazo poderá ser prorrogado
por igual período, a critério da a(llninisL|ação pirblic.r, qurnclo requerida pelo licitante, mediante
apresentaçâo de justificativa.

6.10 A não-regularização fiscal e trabalhist:J r1o pra2o previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo tlas:;.rni:ôes previstas rrcsre Edital, sendo facultadâ a convocação dos
licitantes remanescentes, na ordem de classiíicaçào. Sc, na ortlenr de classificação, a outra licitante tenha
alguma restrição na documentaçào flscal ,: fr;rhilhista, ser á rnllccclirlo o nresmo prazo para regularizaçào.

I ,r"l;,3'#
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6.11. Em nenhuma hipótese será concedida ptorrogaçào de prazo para apresentação dos documentos
exigidos para a habilitação, onde deverá clmprir ;rs nornras do Decreto 10.024/79, onde apenas será
permitida excepcionalmente a inclLlsãe dÉ, docL 'rc11t(.\ qrit, corroborem com a habilitação através de
diligência, salvo item 10.10.

6'72. As certidões expedidas pela Internct, estão concliçionadas à veriíicação de sua autenticidade nos sites
de cada órgão emissor.

6.13. As licitantes arcârão com todos os custos decr)r!-cntcs dit obtenção e apresentação dos documentos
parâ habilitaçâo, a proposta de prcços inicial e os d,)ÇLrmentos dc habilitação deverão ser anexados
concomitante ao registro da propostil no sistcma, as declaraçties e proposta inicial deverão ser assinadas
digitalmente através de assinatura digitai, para contcr.ir.ao:,- rl1csmos autenticidade e integridade.

6.14. Serâo inabilitâdas licitantes que nào atendt,renr às exigônciâs do presente Edital e seus Anexos, sejam
omissas, apresentem irregularidades, e dificultenr o andâmento do Processo Licitatório, que discordem das
Cláusulas e normas do Edital, estando forâ clo prazo prcvisto de Impugnacào conforme o art.24 do Decreto
70024 /19.

7.1. A Equipe de Apoio através de seu Prcgoeira(a)csclarcce quc a cotação r.lo referido pregão far-se-á por
meio de lances em valores unitárius dos itens com aprcci.tr.'ão do tnenor preço.

iil:.{,$íàjm
81.4 LICITANTE será responsável poi. todas :is trirrsacôes quc forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrôrrico, assumindo como firmes e verdadeiras suas prollostas e lances,

8.2. Íncumbirá ainda à LICITANTE acotnpanhar as operaç')cs no sistema eletrônico durânte a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decon cr']tr: de perda de negócios diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sisteme ou dc sua desconerão.

8.3. A participação no Prcgão dar-se-á por meio cla digitaçiio da senha privativa da LICITANTE e subsequente
encaminhamento da Proposta de Preço exclusivarnerte l)or meio do sistema eletrônico, até às 07h30min
[sete horas etrinta minutos) do dia 14 de julho de 202 2. Iilorário de Brasília).

8.4. Como requisito para a participação no Pregão, a LICITANl'Fl deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico, o pleno conhecimerlto e;rtendirnento às exigências de habilitação previstas neste Edital.

8.5. A Proposta de Preços devcrá ser aprescntada por:neio de preenchimento da planilha existente no
sistema Portal de Compras P(rblicas, sendo obrigattirio o preenchimento dos campos "Fabricante" "Marca,,
nâo identificando a empresa, "Vl Unitário" (valor- unitár.io), "Vl {otal" [valor total) e "prazo de entrega,, (o
prazo de execução não poderá ser srrperior ao constante rrrr Termo de Referência).

8.5.1,4 proposta contercjal, neste momento, nâo deyerá conter dados que identifiquem a
Licitante.

8.6. Até a data prevista neste l,ditai para en{rer r.anlrr)r(, rlo rciebimento de propostas, a Licitânte poderá
acessar o sistema Portal de Contpras Públir:as para Ictirirr, nlterar ou complementar a proposta formulada. A
partir do início da sessão públicâ, não poderão ser altcradâs ou retiradas às propostas formuladas.

8.7, Uma vez que a licitante seja decLara.ia vcnccdora tio presente pregão, esta deverá encaminhar, pelo
Portal de compras Públicas a cópia da proposta no eldcrcço httv//httpst/ /www.comprasbr.com.br/1g/de
acordo § 2s arl 38 do Decreto 10024/19, tendo conro tenrl)o lirnite o prazo mínimo estabelecido no decreto
federal supracitado.

4.7.7. A licitante deverá entregar à Comissào Permanente de Licitação cópia da proposta
de preços negociada e a plar,ilha de prcços rnt llxcel com a descriçâo completa do obieto

dF
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ofertado, agora identitlcan(lo a eurpresa (onr todos os dados, inclusive bancários e devidamente
assinada pelo seu representânte iogal.

8.7.2- Em prol da lntegritlade, visando protegcr a Administraçâo pública, o programa de
Integridade, ondc conste o Código dc Colriuta/Ética da Empresa, apontando medidas para
prevenir corrupção, prescrevendo s.tnções eÍicazes cm caso de descumprimento, conforme
disposto nos termos da Lei l-'edcral nr 12.846i2.013 (t,ei Anticorrupção) e, especificamente, no
decreto 8.420/?015, onde consta corno devc ser a estrutura do programa de lntegridade. O
Código de Conduta deve apresentâr registrc na lunta Comercial do Estâdo sede da empresa,
deverá ser anexado em conjunto com a proposta adequada.

!,1, { nartir das 0B:00h (oito horasJ do dia 14 cle julho cle 2022, terá início a sessão pública do pREcÃO
ELETRONICO SRP No 032 f2022, com a d ivulgaç;-to das Propostas d(' Preços recebidas e, após análise, início da
etapa de lances, conforme Edital.

8.8. A Proposta de Preços deverá contcr.:

8.8.1. Prazo de validade não inferior a 60 lscssenta) dias corridos, a contar da data de sua
apresentação;

8.8.2, Preço Unilário e total. expr(.ssos ('nl redls;

8.8.3. Especificação clara do objeto, de acordo com o Anexo I deste Edital;

8.8.4. Prazo de execução confo;'mc definido no Anexo l: Termo de Referência;

8.8.5. Declaração de que sua pÍoposta compr.eende todos os tributos, despesas ou encargos de
qualquer natureza, r(]sultante do fornecinento/serviço;

8.8.6. 0s seguintes dados cla licitante: Razão Social, endereço, telefone, E-mail, número do CNpJ,
nome do banco, o cócligo da agência e o rrtirncro da conta corrente e praça de pagamento.

8.8.7. A proposta de Prcço dc.verá estar aconrpânhada do PGR e PCMSO da empresa afim de
comprovar a inlplantnção (ie Programas de Riscos Ambientais e de Saúde Ocupacional

8.9. Declaração expressa de total conco«lâlcia com os termos destc [.,-dital e seus Anexos.

810. Nâo serão consideradas as propostas corn alternativas, devendo as Iicitantes se limitarem às
especifi cações deste Edital.

8.L1. Decorrido o prazo da validade da prop(rsta, sem convocação para â contratação, ficam as licitantes,
liberados dos compromissos assumidos,

8.12. O prazo de entrega/execução ser á o estabelecido no Anexo I - Termo de Referência.

8.13. Serão desclassificadas as propostás que não atenderenr às exigências do presente Edital e seus Anexos,
sejam omissas, apresentem irregularidacies ou clcteitos, capazes de dificultar o julgamento, bem como aquelas
que apresentem quaisquer ofertas de vantagels não prcvistas neste Edital, ou preços e vantagens baseadas
nas ofertas das demais licitantes.

8.14. As licitantes arcarâo com todos os custos tiecon cntes tla elatroraçâo e apresentaçâo de suas propostas

t
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10.1. Para o objeto licitado, haverír a disponibilidade do sistena para a formulação de lances pelas Licitantes,
cujos procedimentos sâo explicitâdos nos sirbi[ens a seguir, tendo por amparo legal aqueles previstos no
Decreto nq 1,0.024/L9.

10.2. Iniciada a etapa competitiva, as Iicrtantcs poder;t. encarninhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrônico, sendo a licitante imedi,rtamente infoi'nrada do seu recebimento e respectivo horário de
registro e valor.

10.3. As licitantes poderão oferecel larce:\- sucessivos, ob:;ervando o horário fixado e as regras de aceitação
dos mesmos-

10.4. Só serão aceitos os lances cujos valores Íolt,nr inter ores ari últinro lance por ele ofertado e registrado
no sistema

10 5. Não serão aceitos dois ou mais jatrces de n'resnrtr valoi, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

10.6. Durante o transcurso da sessão ptiblrca, as licrtant,rs sorjio inforrnadas, enl tempo real, do valor do
menor lance registrado que tenha sido aprescntado pclas dcmais licitantes, vedada à identificaçâo da
detentora do lance.

10.7. No caso de desconexão com o Pregoeira, no decorrer da ctãpa competitiva do Pregão, o sistema
eletrônico poderá permanecer acessÍvel às Iicitantes para a recepção dos lances.

10.7.1. 0 Pregoeira, quando possível, dará cc,ntinuidade à sua atuação no certame, sem preiuízo
dos atos realizados.

10.7.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
Pregão será süspensa e tcrá rL'inícjo somcntc após comunicação expressa do Pregoeira
aos pafticipaDtcs.

10.8. A etapa de lances da sessào pública ranscorrer nor,ralmcrrte, neste processo optou se pela Modo de
Disputa "ABERTO" ouseja por um periodo iii 10 [dez] minritos os itens ficaram aberto pra lances sendo que a
partir do Be (oitavo) minuto o sistema pn)riogar.r o fechJDierto do itent prorrogando o tempo de lance de
2(dois) em 2(dois) minutos consecutivos ol.llranto houvc l,rtcr., sem lancc o sistema encerrará o item, sendo
vencedor a menor oferta,

10.8.1. O Íntervalo de lance utilizado para este processo é de 0,01 centavos.

10.9. A Pregoeira ao depois da disputa de lance poderá ablir, pelo sistema eletrônico, negociação ofertando
contraproposta diretamente à Iicitante quc tenha aprcsentado o lance de menor valor, para que seja obtido
preço melhor, bem assim decidir sobre suâ aceitação.

10.10,Encerrada a ctapa de iances tla sessâo pública, o cletentor da nrelhor oferta deverá comprovar a
situaçâo de regularidade, mediante encarninhameuto entrega (los origirais ou cópias autenticadas dos
documentos de habilitação e plânjlha da nr'í,posra enr mÍdiir no prazo de 3 (três) dias úteis, para confirmar a
autenticidade da documentação exigida confor.mc o arr.26 do decrcto 10,024/19 .

10.11'A Pregoeira anunciará a LICI1-;1NTIi VENCIit)OR^ imcdiatamente após o encerramento da etapa de
lances da sessão pública ou, quando tbr o cl..;o, após u negociaç;io L. decisão pelo Pregoeira acerca da aceitação
do lance de menor valor.

11.L Na análise da proposta de prcços, será verificado o atendimento de todas as especificações e condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
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11.2. Analisada a aceitâbilidade dos plecos obtidos, o Pregocira divulgará o resultado de julgamento da
Proposta de Preço.

11.3. Se a proposta ou o Iancc de menor prcço não for act,itil,el, ou sc a I,ICITANTE desatender às exigências
de hâbilitação, o Pregoeira examinará a prol)osta ou o l:rrr c sLrbsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem clc ciassificaç;ro, c assirn sucessivamente, até a apuração de uma
proposta ou lance que atenda ao editalj

1.1.3.1. Ocorrendo a situação a rlue se refcre o inciso anterior, o Pregoeira poderá negociar com
a LICITANTE para que seja obtido prtço melhor.

11.4. Para fins de julgamento das propostas, scr'á ollservaclo o disposto no art" 44 da Lei Complementar nq
lZ3, de 14/12/2006: lnstitui o Estatuto Nacional da lVlicroempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera
outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complenrentar nc. 147 de O7 de agosto de 2014, e
subsidiariamente, no que couber, as disposiçaiÊs da Lei n'r tl 66(r/93 e suas alteraçôes posteriores.

11.5. Para julgamento e classificaçâo das propostas ser';i adotado o critório de menor preço por Ítem,
observadas as especificaçôes técnicas definidas no Edital, p|opostâ acima de 500/o do valor de mercado
apontado pelo sistema será rejeitacia.

11.6 Proposta arrematante abâixo de i30rzv 111'1n|u por ceft(,) do valor do valor de referência demonstrado
após fase de lance será necessário à comprovaçào de composrção de custos e notas ficais de entrada de cada
ítem dD referido lote do arrematânte

12.1. Declarado o vencedor, qualquer licitarrte l)oderá Drallifestal imediâta e motivadamente, a intenção de
interpor recurso, única e exclusivanrenre .rtrat,és tlo po|tal, para julganrento do Pregoeira, no texto dâ
lntenção de Recurso deve conter os dados dc idcrrtiflcaçào conr norne da l'impresa e CNPI, se aceito a intençâo
lhe será concedido o prazo de 3 (trêsJ dias úteis para aprcscntação das razôes do recurso, únrca e
exclusivamente através do portai, para iulÉíamcnto e defi.rin)cnto ou não deferimento, ficando os demais
licitantes desde logo intimados para aprcsentarem contrarrazões enr igual número de dias, única e
exclusivamente através do portal, que coneçar'ào a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.

12.2. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.3. A falta de manifestaçâo imediata e nrotrvada do licitartc inrportará a decadência do direito de recorrer
e a adrudicãção do objeto pelo Pregoeira aro vencedor.

12.4. Os autos do processo pcrmJnccerao eou vista franqueatla aos intercssados, na sala da Comissào
Permanente de Licitação da Prefeitura l\4unicipal de SÀ0 Bt-:RNARDO/MA, à Pça Bernardo coelho de Almeida
863 -, Centro, SÃO BERNARDO/MA, duranre os dias úteis, das 0B:0i)h [oito horas] às 12:00h (doze horas).

13.1. O resultado de julgamento será submetrdo à Autorid.lde (,ompetente para homologação.

13.2. Após a homologação da licitação, a i,ICITANTE VIiNCEDORA será convocada para assinar o contrato,
no prazo máximo de até 5 (cinco] rlias iitr:ts, a c()ntar do reccbimento da convocação e nas condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

13.3. É facultado a Prefeitura Municipal Cc SÃO BIiRNARDO,/MA, quando a convocada nâo compârecer no
prazo estipulado no subitem 13.2, nào aprcserrtar siLuaçào reÊular rro ato da assinatura do contrato ou, ainda,
recusar-se a assiná-lo, injustificadamellte, rol)voear as LICITANTIIS remanescentes, na ordem de classificação,
sem prejuízo da aplicação das sanções callivcis, ubservaclo o ciispo:-to no subitem 11.3.

I
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13.4. o prazo de convocação poderá scr prorrogado, urna vez, por igual período, quando solicitado pela
parte, durante o seu transcurso e dcsde quc ocorra rnotivo justificado c aceito pela Prefeitura Municipal de
sÂo BERNARDo/MA.

14.1. A licitânte que enseiar o retardanreirtc da exccuçâo do ccrt.lme, nâo lnantiver a propostâ, falhar ou
fraudar na execução do objeto licitado, conrportar-sc tle ;nodo inidôneo, fizer declaração fálsa ou cometer
fraude fiscal, garantido o direito próvio da eitaçiio e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratâr
com a Prefeitura Municipal de SÃO BERNARD0/MA, ireio Prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou ató que scja pr()novi(la a reahilitação perante a própria autoridade
que aplicou a pena.

14.3.5.

14.3.6.

14.2. A penalidade será obrigatoriamente fegistlada enr Diário Oficial e no caso de suspensão de licitar, o
LtclrANTE deverá ser descredenciado por igual período, senr preluÍzo das demais cominações legais.

1.4.3. No câso de inadimplemento, o CONT RT\TADO estârá sLrieita às seguintes penalidadesi

14.3.1. Advertência;

14.3.2. Multa por atraso a cacia 30 (trinta) dias, no percentual de L00/o (dez por cento),
calculâda sobre o yalo| Llo contrato, caso nâo sejam cumpridas fielmente as condições
pactuadasj

14.3.3. Multa, moratória sunplcs. de 0,4910 (qua1r o décimos por cento], na hipótese de atraso no
cumprimento de suas obrigaÇões contratuais, calculada sobre o valor da fatura;

14.3.4. Suspensão tenrporár'ia dc participação írm licitaçào e impedimento de contratar com
Administração por per-íodo nào supe'rior a 2 (dois] anos; e

Declaração de inidoneid;ri1c para licitar ou contratar com â Administração Pública;

A aplicação da sanção prevista no itcnr 14.3.1, não prejudica a incidência cumulativa das
penalidades dos itcns 1+.3.2, 14.3.3 e 14.:1.4, principalmente, sem preiuÍzo de outras
hipóteses, em caso dc reinr:iclêrrcia de at.aso na entrega do objeto licitado ou caso haia
cumulação cle inadinrplcmento (lc eve!]lLiais cotas mensais, expressamente previstas,
facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

1,4.4. As sanções previstas nos itens- 14.11.1, 14.3.4 e 14.3.5, poderão ser aplicadas
con,untamente conr os itqns 1-1.3.2 e 14.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no
prazo de 10 [dezl dias úteis.

14.5. 0correndo à inexecução de que trata o itcrn .14.3. reserva-sc ao órgão contratante o direito de optar
pela oferta que se apresentar como aqlrela nr;,ris valrtirjosa, pel,r or-clem de classificação, comunicando-se, em
seguida, a Comissâo Permanentc de l,icitaÇ:r) - CPl,, para as providôncias cabíveis.

14.6. A segunda adjudicatória, ocorrcndo a hipótese do preço anterior, ficará sujeita às mesmas condições
estabelecidas neste Edital.

74-7. A aplicação das penalidades prr.vistas nest.i cláus^Lrla é (ie competência exclusiva da Prefeitura
Municipal de sÃo BERNAR DO/N4A.

15.1. Na Licitaçâo para registro de preço não ó necessár'io indicar dotação orçamentária, que somente será
exigida para a formalização do contrato oLr outro instrurnento hábil, conforme o Aft.7q, §2e do Decreto
Federal np 7.892/2O13 e alteraçóes.
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1ó,1. A contrâtâção do objeto licitado serir cfetivada irirtliante Contrato, conforme minuta constante no
Anexo Vlll.

16.2. O contrato, que obedecerá às cortlições estabeltcitias rcste Edital e seus Anexos, estará vinculado
integralmente à este Ínstrumento, implicando na obrigatorieciade da licitante vencedora em cumprir todas as

obrigaçôes e condições de fornecimento espc,cificadas ncstt lidital e seus Anexos.

16,3 O presente Edital e seus Anexos, bem corro â propost:r Lio licitante vencedor deste certame, farâo parte
integrante do Contrâto, indepcndente dc t,-anscrição.

17.1. Ocorrendo desequilíbrio ecorrômico-tlr:rnceiro do contlato. a Administração poderá restabelecer a

relação pactuada, nos termos do art.65, rueiso ll, aiÍuea cl, Lla Lei rte 8.666/93, mediante comprovação
documental e requerimento expresso do c0ntlaradri.

18.1. Os Produtos deverão ser entregues/executâdos, na quãlidâde, quantidade e periodicidade

especificadas no Termo de Referêrrcia - Anexo Idestc lldital, sendo que a inobservância destas condiçôes

implicará recusa sem que câiba qualquer tipo cle rcclanração por parte da inadimplente. A Contratada obriga-

se a substituir os Produtos que porventul'a nâo atendarn às espccificações, sob pena das sanções cabíveis.

18.2. Os Produtos deverão ser entregucs/executados irtcgralnrente sem falhas, de acordo com as

necessidades dos alunos da rede nlunicipal de Ensino e serão executadas conforme ordem de

Fornecimento/Serviço.

18.3. 0s Produtos deverão ser entregues/exccr.ltados lo local rndicado Iro'l'ermo de Referência,

,19. ,. .DOPÀÊAI!'ENTO

19.1. O pagamento será efetuado nrensalmeDte, reíerelrtc aos Produtos F'ornecidos, após a comprovação de

qr" 
" "api"ú 

aontratada está em dia corn as obligaçocs per.lnlr o Sistcma de Seguridade Social, mediante a

ápresentação das certidões Negativas de Í)ébitos conto o INSS, F(jTS e CNDT- Certidão Negativa de Débitos

Trabalhisfas, no prazo não superior â 30 (trirta) {iias, contados tla entrega da Nota Fiscal de execução do

Obieto, devidamànte atestada pelo setor conrpetcnte. Será veriíicada também sua regularidade com os

Tributos Federais, mediante apresentaçãc da Certidão Coniurlta Negâtiva, ou Certidão Coniunta Positiva con)

efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuiçires Federais c Dívitla Ativa da União'

19.2. É vedada expressamente à realização rit robrança de, tbrma diversa da estipulada neste Edital, em

especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mi)sfiro 0 pr()testo de título, sob pena de aplicação das

sanções previstas neste instrumento C indeoizilÇão pelos (iatlos clccorrentes.

19.3. Nenhum pagamento será efetuarlo ao (IONTRÂI ADO caso o mesmo se encontre em situação irregulâr

em desconformidade com item 19.1.

20.1. Qualquer pedido de esclarecimentu enr relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente

Edital e seui Ancxos deverá ser enviado, ao Pregoeira responsável por esta Iicitação, exclusivamente no

endereço do PoÍtal de Compras Públicas https://www.comprasbr.com.br, até 3 ftrêsJ dias úteis anterior à

data fixada no preâmbulo, as solicitantes de e:^cla recirn ento dc',,cm se identificar devidamente incluindo cpf

ou cnpj.

20.1,1.Em hipótese algunra seÍão aceitos pedidos de esclarecimentos verbais quanto ao

Edital;

16,' :DOCoNTLÀT0
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20.1.2.Os esclarecimentos aos consulentes serào comunicados a todas as demais empresas
que tenham adquirido o presentL, Edital.

20.1.3.0 Pregoeira responderá aos pedidos dc esclarecimentos no prâzo de dois dias úteis,
contado da data de recebintento do pcdidu, r po(ierá r.rlujsitar-subsídios formais aos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos.

21.1. Conforme previsto no art. 24 do l)ec|eto 10024,/19, "re 03 (trêsJ dias úteis antes da data fixada para
recebimento das propostas, qualqucr ptssr)â podera inrprrtirar o ato convocatório deste Pregão, sendo que
tais impugnações deverão scr nlanitt',itâ(l.rs cxclLlsivil nl.n i! por rDeio eletrônico atrâvés do Portal de
Compras Públicas no endereço eletrôIlico, https://ww\ .corlpr'.rsbr,corn.brno prazo mencionado.

21,2. A impugnaçâo não possui eícito sus[)ct']sivo c caberá ao Prcgoeirâ, auxiliado pelos responsáveis pela
elaboração do edital e dos anexos, dccidir sob|t a impugnal:ào no prazo de dois dias úteis, contado da data de
recebimento da impugnação, conforme estahelecido ro § 1!'do Jrt.24 do Decreto L0024/79;

21.3' Acolhida à impugnação contra o alo convr)catório, será designada nova data para a realização do
certame;

21.4. As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas.

21.5 As empresas que não entrârem com o pedido de IM PU(, NAÇÀO do Edital no prazo estabelecido art.24 do
Decreto 10024/19, ou participarem do presentc certan)a autoIraticamente estão concordando com todas as
cláusulas e regras prevista nesse Edital.

22.2. Fica assegurado a Prefcitura Municipal de São Bernardo/MA direito de, no interesse da Administração,
anular ou revogar, a qualquer ten]po, n0 todo ou enl parte, a prcsente licitação, por razões de interesse
público decorrente de fato supervenicntc devidamente conlprovado, pertinente e suficiente para iustificar tal
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, rlt, olício oLr por provocaçào de terceiros, mediante parecer escrito
e devidamente fundamentado.

22.3. A participação neste Pregâo implicar;i na aceitação irrtegral e irretrâtável de suas normas e
observância dos preceitos legais e regulamentarcs, rcssâlvadL)s o direit() de impugnação e de recurso.

22-4. O objeto da presente licitação potlerí: soÍrer acréscimos ou supressôes, conforme previsto no § 1a do
ArL 65 da Lei 8.666193.

22.5, Não havendo expediente na data fixrda tr)ara a abcftura da sessão da licitação, ou ocorrendo qualquer
fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida pâra o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local, endereço eletrônico e horário
anteriormente estabelecidos, desde que r)ão haja comunicação (lo Pregoeira em contrário.

22.6. 0 desatendimento de exigôncias formais não cssencilis nio importará no afastamento do licitante,
desde que sejam possíveis as aferições das s^uas qualificacôcs e r erata compreensão da sua proposta, durante
a realização da sessão pública deste Prtlgào.

22,7. Caso seja necessária à interrupçâo da sessão, os autos (lo Drocesso ficarão sob a guarda do Pregoeira,
que designará nova data para a contiuu:rqão dos traballros.

::,
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22.7. Os casos não previstos e as Llrividas (icste Ildital seriro lesolvidos pela Comissâo Permanente de
Licitação, com base à legislação qire se aJrlica a nrodalidatle Pregão, sob a égide da Lei ns 10.520/02 e
subsidiariamente, no que couber, as disposições da l,ei n! B.{i66/93 e suas alterações posteriores.
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22,8. O presente Edital e seus Anexos, estar.irr r\ (iisposiçiio d{)s interessados, gratuitamente, no endereço do
Portal de Compras Br- endereço https://wr.r,u,.comprasbr.r:orn.br.

22.9. O fornecedor de outra Unidade da Fedclacão dever,r, por-ocasião da entrega dos materiais, apresentar,
a declaraçâo de idoneidade da Nota Fiscal emitida pela Secrctaria de Economia Finanças ou Fazenda do
Estado que haja t ributado a operal àu.

23.1. Constituent anexos do edital e del. l:]lzem parte iiltr.grairte, independentemente de transcriçâo, os
seguintes anexos:

23.1.1 Anexo I- Termo de Rcter0Dcia.

23.1.ZAnexo Il - Modelo cle Dcclalação de enquadramcnto de ME/EPP.

23.1.3 Anexo llt - Moclclo tle Dcclaração de incxistência de impeditivos.

23.1.4 Anexo IV - Modelo de De,:iar-açâo dtl Corrhcíiinento do Edital

23.1.5 Anexo V - Modelo de l)eciaração quc nâo ernprega menores.

23.1.6 Anexo Vl - Moclclo.le Dcclaração Veracjdade

22.7.7 Anexo Yll - l\4inuta cla Ata .lc Registro de I'rcços

22.1.8 Anexo VIll - Nlinuta d.) Contratr)

s^o BURNARt)O,' N4A,2r) DIi Jll N IIO DE 202 2.

Piegoeir-a M unici pal
I.-lizr, rlos Santos Araúio Linra

[-F-
.t

.D
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EDITAL DE LICTTAÇAO
PREGÁO EI,ETRÔNICO SRP N9 O32 /2022

ANEXO I

Obieto

2

3

5

6

7

N I].

l

Registro de Preço para futuro gclneros alrmenticio.i, pai;r atendcr as necessidades da Prefeitura Municipal de
São Bernardo/Ma.

IJN I)
1,

NII PRODUTOS

Achocolatado em pó, instantâneo, tra(licionrti, a basc rle acÍrcar,
cacau em pó e maltodextrina, enriquecido cont vit;lntitras, potcs
ou Pacotes de 4009 em caixa ou fardo corn 30 unidades. Valilatle
pertinente ao produto ofertado. Rotülagen: i'le ar:ordo com a

sla Vi nte
Açúcar Cristalizado, na cor branca, sacarose rlc rana rle acric;rr,
embalagem plástica de 01kg dc peso lÍquido cotn idcntificação do
produto, contendo data de fabricaçâo e prazo cic valitlacie dr l2
meses. Rotu m de acoralo conr â le sla ovl NLC.

Biscoito doce pacote de 400 grs, inglerlientes: farirha de tligo
fortificada com ferro e ácido fólico (vit. ts9) açucar, gorclura
vegetal hidrogenâda, açucar invertido, sal refinado, extrato (ic
malte, estabilizante lecitina de soia, froncntos qlliDli,ros,
bicarbonato de sódio, amido de milho. Valor DUtricional lla poriao
de 100 g: mínimo 709 de carboidrato, 10g de proteína e 12,58
gorduras totais. (cada ernbalagem estern.r corn três pâcotes]

acotes bem fechados e intactos, dâta de t.rbni.t o recente,
Biscoito de água e sal - embalagem de 401) grs. lÍrgredieDtes:
farinha de trigo fortiÍicada com ferro r'ácido lírlico [vit. B9),
açucar, gordura vegetal hidrogenadâ, açlÇrir invenirlo, s.rl

reíinado, extrato de malte, estabilizante lecitina de soja,
fermentos químicos, bicarbonato de sódio, amido de milho. Valor
nutricional na porção de 100 g: mínimo 70g de carboidrato, iCg
de proteína e 12,59 gorduras totais. fcadl enibalagem exten]a
com três pacotes) data de tàbricação lecet]te, pecote:,^ bem
fechados e intactos.
Café torrado e moido, embaladr.r a vácuo c/ sclo tlc purtz
embâlagem com 2509, identificaçâo do produto, rnarca tl
fabricante, prazo de validade e peso liquido. Rotulagem de acold

CX

Kg

4

icx
I

i

I

8.500

209

CX 209

com a le la o vt entc.
Cereal a base de arroz/milho, embalagem 2309, com idcntificaçâ
do produto, marca do fabricante, prazo de validadc e peso liquidr

a;
ol

L
o

),

unLl

U nri 2.000

800

Urrd

nIc
- --l-

Leite em pó lntegral, Pacote de 200g, fardos conr 10k9,
identificação do produto, marca do tàbricante, prazo de validade r:

eso li uido. Rotula em de acordo conr a le isla ao vl ente.
Creme de leite embalagem tetra pak tle 2009, conr identiíicação do
produto, marca do fatlricante, prazo de valiclade e peso )iquido.
Rotula em de acordo com a I isla

VAT,OR DO LOTE I
I,OTE II . ARROZ E FEIJÃO 

-

Kg

__f_
PRODTJTOS

Arroz, tipo agulhinha longo fino polido tipo 0L sem glutem,

Q lr) VLR UN'T VLR TOTAL
90

2300

QTD Vt,R UNT VLR TOTAL

contendo no mÍnimo 90 cle os inteiros com no máximo l4ol,

UND
KG 9.000

I " 1c,.:ls,qr].luJÉi.x

;Xl;td!?*"

-

r--
I

- --r"orni- Hscolros s
I

I

I

Its

I

I

Rotulagem de acordo com a iegislaÇão
I

le 500

I

I

I
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i.2003

500

5

vt,R'l'o'l.AlQTI) VI,R UNTNI{
'2.200

1

1.000Z

3

200

6

7

B

9

10

90011

1.00072

de umidade e com valor nutricional na porçào rie 50g contendo no

mínimo: de 37 gramas de carboidratos, 4g Jc proteínas t 0 dc
gorduras totais. Com rendin)ento após o cozirnento de no ntínimo
2,5 vezes a mais do peso da cocção, devendo também aprcstrnatar
coloração branca, graôs íntegros e soltos ill(')s (ozjDrent.r. blrt h. I)c

uilos.
Kg

Feijão sempre verde, com identificaçào ilrt pt t-.cluto, natca tio
fabricante. Pacote de 01kg em fardo cottr 30 kg, conr prilT,r dl:

Kg

al da d e Rotul de a co I d o co n') a vigente. _
Feiiâo preto, com identificação do produto, maIC.r do fnbric.rnte
Pacote de 01kg em fardo com 30 kg, com prazo de valiclarie

Kg

Ro tu rn de Co rdo Co nl a a

leo comestível vegetal de soja, refinarlo, sem colesterol, und

embalagem Pet de 900m1 (cx c/ 20 l't'tsJ, r:ont iclonlificaçà1, ikr
produto, marca do fabricante, prazo de vaiiCadc c'peso liquido,
com prazo de validade do produto. Rotulagern de acordo conl a

la 0vl ente
VALOR TOTAI, DO LOTE II

LOTE III - FARINHA

PRODUTOS UND

Amido de milho, embalagem de 200g, malca Llo Íabricante, prazo

de validade e peso lÍquido. Rotulagem de acorcio conr a legislação
Iinrl

nte
Aveia, emba m corn 250 llnd
Farinha de Mandioca, grupo seca, subgruprr filla, tipo l, Kg 2.000

embalagem contendo 01 kg, corn idcntificJção do i)rodllto, milr'a 
I

do fabricânte, prazo de validadc e pc'so líquitlo. llottllagenr de

acordo com a le sla aov ente.

Fermento em pó com 100g. Und

Farinha de Trigo (sem fermento). Embalagcnt cotrt

do produto, marca do tabricante, prazo de validade e

idcntificâçào
peso líquido.

l(g ].0 00

Rotul m de acordo com a le isla ao vl ent('- t_-
Farinha de Trigo (com fermento). Embalagem conr idcrtiJicrçálo 1.000

do produto, mârca do fabricante, prazo de validadc e peso lítiuiclo

Ro tul a cnt d e a cord t) co m a c J o e !t tC

liarln ha L a cte a elll ba a cR1 il a d 2 3 0 com identificação do
lidade c peso liquido.
te.

U nd 1.000

p rod u to t'11 a rca (lo fa b ri ca ll te p Iã zi) d e al

Rotu cm d e â Co rd (l Conl a s aÇã o e n

Fécula de Mandioca tipo 1, pacote cont 0l l<g, conr idcntificação (lr)l

l

l(Éí 1.000

produto, marca do fabricante, prazo dc vali(lad(: e peso líqLtitlo

Rotu m de acordo com a le isla ao vl en te

Flocão de Arroz, embalagem com 5009, identillraçilo do produto, und 2000

marca do fabricante, prazo de validade e peso liqtritlo. Ilt)tulagcm

de acordo com a le is la ao vl cnte
Flocão de Milho, embalagem com 5009, idcntifi.acio do produt(',

marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido. liottrlagem
u§d

de acordo com a legislação vi,tctrtc.
Flocos de Cereais [trigo, cevada, aveia), cmbalaÍ]enr pote piástico u ntl

com 400g, identiiicaçào do produto. marca (lo IJhli{ rrrtc prazír d('

validade e peso líquido. Rotutdgenl de arorrlrr ccrm a lcgislaç.tr'

nte. Fardo com 28 unidades

Goma de caroço, pct com 01kg coln i(lcntjiicação d{) pro dLrio,

marca do fabricante razo de validadc e eso Ií trido CO TT fazo
lig

2000

-ffi-
t '' 1.,.,rsc.ínLL&.3J

:ilii,:r:-31_
fiul-,ritxr: À-

I Z I Feijâo Carioquinha, tipo 1, classe cores, novo, com identificaç.lo do

| | produto, marca do fabricante. Pacote de 01kg em Íardo com Li{) kg,

I I.l* prazo de validade. Rotulagem de arorrlir rrttn a legtst..rr,àtr

I I vlgente. _-__

I

I

1

I

900

2.0 00

I l
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de validade. Rotula m de acordo com a I islaçâo vigente
VALOR TOTAL DO LOTE III

I,OI'E IV - TEMPI]ROS

PRODUTOS UND

Ervilha, lata 300g, com identificaÇão do pr..-,cluto, lnarca do
fabricânte, prazo de vâlidade e peso líquido. Rotulagcnr de a,:ordo

Extrâto de Tomate concentrado, embaiagenr de vidro com 1909, Und
com identificação do produto, matca d0 liri)ri(ante, prilnLr rlc I

validade e peso líquido. Rotulagen cle acorrlo com a legtsi.tção
ntc

Alho.

UND

Und

pct

500

200

500

500

500
1.00 0

4 Coco Ralado, pacote c/ 1009, con id(ntificação do produto, nta: ca

do fabricante, prazo de valirlade c peso líqrtido. Rotulagenr de

acordo com a I sla o vl ntc
Colorau em pó, pacote de 100g com itlentiÍicaç;io dr) produto. pct
marca do fabricante, prazo de validade e peso lÍqrticlo, com prazo I

de validade do produto oíertado. Rotulagenr dc acordo corn a

sla nte.ovl
Condimento em pó, pacote de 100g, com iderltiíicaçâo do produto,
marca do fabricante, prazo de validaclc e pcso lkluitlo, qotn PraTc
de validade do produto ofcrtâdo. Eml)alàgettr Rotuiagcm dc
acordo com a I sla OV ente
Caldo de Carne 24x19 rid

Caldo de Galinha 24x 19 ntl

Canel;r em ct com 20 Unrl
'fem ero ti o sazon contendo 60 UIrcl

ó,

Sal Refinado, Iodado, para consunto doméstico, embalagenl t:ot'tt

1kg, identificação do produto, marca do fabricrnte, prazo de

validade e eso lÍ u iclo

VALOR TOTAL DO LOTO IV

VLR 1'O1'ALQ1'D VI,R tINTNR
5001

2

3

6

6007
600tJ

5009

10

t1

VLR TOTALVI,R UNT
800
800
800

800
800

VI,R TOTAI,Vt,R UNT

8.000

I,OTÊ V . SUCOS ENGARRAFADOS

PRODUl'OS

Suco concentrado de tiutas
Suco concentrado de frutas arrafa de 500nrl sahor

Suco concentrado de frutas rrafa de 500m1 s;bor

Bebida lácteâ tipo iogurte, embaiagenr com

uNt)
(;f
Cf

Gf
Gf

--- t-lG f
1000m1, saborcs i und

l)

arrafa de 500rnl sabor acerola

&oie!4-
Suco concentrado de frutas rrafa de 500n1] sabor nta

Suco concentrado de Írutâs rrafa de 500m1 sah_or maracuiá. Gf

tard

800

200

Tu
800

u00

Suco concentrado de frutas arrafa de 500m1 s;riror uva

diversos
refi rante fardo com 6 unidades dc'2 lit.os

l''_---

PRODUTOS

VALOR TOT,IL DO LOTE V

- ----!q!! 
Y! : Dlv!.8!o§-

:U liD

Tempero líquido, embalagem com 500nrl, ccnr idcntificação do

produto, marca do fabricante, prazo de valitlacle e peso lÍquido,
com rotula m de acordo com 4-e€1s14çin _y!Se IIt('

Uud

CT

Und
Ovos de linha,
Vinagre de álcool, embalagem corn 500m1, com identil-icação tlo I

produto, marca do fabricante, prazo de valiriarle c peso iít1ttido, l

com rotula em de acordo com a legislaç! C

Margarina Vegetal, embalagem 250g, i(lentiijc,tçào do proditto, IJtrd

marca do fabricante, prazo de
de acordo com a le sla ()vt

validade e peso líqtrido. Ilotulst'icm
ente,

1.200

I

I com a legislação vigente.
I

s00 
j

\- I

5

Itt

NR

NP

I

I
I

7

l8

1.200 
I

l

I

2

I

4
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2

5

6

3007
300B

9

VLR TOTALVLI{ UNl'
50

2

4

VLR TOTALVLR UNTQ'IDNR

1

3

4

5

6

7

MarBarina Vegetal, embalagem 5009, itlcntificaçào do prrrdLittt,

marca do fabricante, prazo de validade e peso iÍquido. Rotuiagetn
Uncl 2.000

de acordo com a le isla ovl nte

Macarrão sêmola/semolina, embalagenl conr 50C9, identificiiçãt)
do produto, marca do fabricante, prazo dc validirde e peso lícJiclo,

com validade do produto, Rotrilagenl de acordo r:ollt a legisl:rção

pct 2B0t)

vl nle,
Ad nte 200mI Und

Ameixa em câlda,contendo 400 Und

AZcl to n :l C rd c 5 l1'l C ro O e )11 il (l 1 0 ti d

VALOR'TOTAI DO LOTE . VI
LOI'E VII . ENLAT'ADOS

PRODUTOS I]TJD

Salsicha tipo Viena, lata com 300g, caixa com 24 latâs, CX

identificação do produto, marca do fabricantc, pl azo de vrljdade c

eso lí uido. Rotula de acordo com a I sla Éql4geute.
Sardinha em Óleo, lata de 125g (cx c/ 50 latas], (orn idcnti llcaÇâo CX tt r.)

do produto, marca do fabricante, prazo de vaiidadL'e peso líc1ttido,

com prazo de validade do produto. Rotulagcnl tle acordo coln a l

le sla ao vl ente.
Fiambre Bovino, embalagem lata cttn 3209 [cx. c/ 24 Iat,rs), CX 30

identiRcação do produto, marca do fàhricantr'' prazo tic vaiiLladt'e

eso lÍ uido. Rotula nl d e a C o d o ente

Carne de Charque Bovina PA, Pacote de 5008 em caixa coItl 30 iig Kg 200

ou pacotes de 01kg em cx com llokg, con) nrazo tle 'raltttatlc
inente ao roduto ofertado

VALOR TOTAL DO LOTE VII
LOTE VIII- CARNES

PRODIJ'IOS UNI)

Carne bovina de 1q, embalagem em Íllnle PVC trarrspâr'ente

saco plástico transparente, contendo identificaçito ''1o prod
ou

ttto, I

Kil 3.000

marca do fabricantc razo de validade

Carne bovina, moída, de segunda, sem gortlura, Ircsca, senl osso

Embalagem em filme PVC transparcntc ott saco piástico

trânsparente, contendo identificar;ão do l)roduto, n)ilrc:r or)

Kg

fabricante, razo de validadc
Costela bovinâ. Embalagem ern filme PVC Íarlsparente ou saco

plástico transparente, contendo identificaçr,r .li) Drr(1\lLt), llliirr'i
Kg

do fabricante razo de validade
Carne suina , embalagem em filme PVC transparellte oll saco i

plástico transparente, contendo identificrrção clo produto, mr'rca
Kg 1.800

do fabricante, razo de validadc
Coxa e sobrecoxa de frango resfriado
filme Pvctransparente ou saco

com osso, embalagenl ent
plástico transParente,

ricante, plazo de vaiidatle

2.0 00

identificação do produ
e sua características or

to ma fca il tl
I

Ill tica

Pe to d c ffa ng f(' s fi'i a d m ha a g ni tlt fr t:l (l n i', ii a C Kg 1.500

u saco p as ti co l'alr § pa f lr e d c n n il cal o d p f d L1 n c rlo

fab ca n te ra Z o d d cl c C ua c f 11 at r st C a s o Lo-E!!t!! s

Frango congelado, embalagem em filme PVC transparentc ot.r snco

plástico transparente, contendo identiiiclrçà(, tlo protltrtrr tna;r:;i

do fabricante, prazo de validadc e suas caractcl'i:itica

o olé CAS-

Ku 2.200

.E

I

NR

1

1.000 I

I

3

I

I

I

2.500

ll-
2.000 I

I
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Fígado bovino congelado embalagem enr filme PVC transP;rrente
ou saco plástico transparente, contendo iclentilicação do protiuto,
marca do fabricante, prazo de validade e suas cirractcr'Ística

nol ticas.o

Kg

Kg

Lingüiça tipo calabresa. Embalagem e tilme PVC transp.rrertc ou

saco plástico transparente, contendo identiticação do prrduto,
marca do fabricante, prazo de validade, nrarcas e catinrbos
oficiais, de acordo com as Portarias do Ministério (la Agflcultut-a e

Kg 1.300

t.00 0
lância Sanitária.

Salsicha Bovina, resfriada, boa qualidade,;r grltcl. Enrb;rlagetn enr

filme PVC transparente ou saco plásti.o tl ittrsirarentc, cutttt"rdo
idenüncâçáo do produto, marca rlo fabricantt', pt azo tic valittutle,
marcas e carimbos oficiais, de acordo cont as Portaria5 do
Ministério da cultura e Vi lância Sanitária
Peixe co elado crrr sta sen] cab ti o iratin J.

VALOR DO LOTE VIII
r.orE tx - DtvERsos

PRODUTOS UND

Leite de Coco, tradicional, vidro de 200 nll, identificaçiio do UNI)
produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso lÍquido
Rotula de acordo com a le isia entc
Milho amarelo, lata 200 Uncl

Milho TA CAN ica enrba m dc 500
Milho para pipoca, embalagem conr 5009, i(lentilicação ,6j (lnd

produto, marca do fabricante, prazo tlc validrdc c peso líqrtido
Rotula em de acordo com a I isla
Milho verde em conserva, lata 200g, com itlentificação ti Und

UNT)

LJnd

UNi)

Und
K

600

2.000

500

1. t00

1.000

q00

800
i.200

produto, marca do fabricante, prazo t1e validade c 1;e-so lír1tticlo.

o

nte. I

r

Rotu m de acordo com a le isla ao vl

PRODUTOS

Abacatc
Alface
Abacaxi
Abóbora
Barana
Batata doce

Batata i csa

Beterraba
Cebola branca
Cenou ra

Cheiro verde
Laran a

Ma

{'

6 Doce de goiaba/banana cm tabletes, etnbal.rgcni tlcxÍvci enr poie
plástico, peso lÍquido de 0lkg, conr identificaçãL) do produto,
marca do fabricante, prazo de validade cont vigôncia de no

mÍnimo 06 nreses. Rotui em de acordrl com a !!gLslaçã_o vigente.
VALOR TOTAL DO I,OTE IX

LOTE X - VERDURAS Í: FRUTAS

fK
L

Molho
!<

K

li

K

- -t ---
a

Mamão
Man
Macaxeira
Maxixe
M elan cia
Mclã o

K

B

9

70011

VLR 1'OTALVI,R UN1'Q]'l)NR

1

5002

3

1.000+

Vt,R TOTALVI,R UNTQTI)NR
1

2

3
800+

l.(r006
1.2007

600B
1.000()

t0
900l1

72

1

2

1.0004

r.00 06
8007

B Pe tno i(

200

1.400
l

l

500 I

I

I

Ní

L I00

1.s00 I

7oo I I l

I

Ks
l<g 1.ooo I I l

800
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Pimcnta
Pilnen tâo

u iabo
ll.e olho
Tomate

600

400

t)

500

700

300

1.200

900

1.100

K
1(

Uva

PRODUTOS

razo de validade. Rotula

VAI-OR TOTAL DO LO'TE X

LO'I E Xl - POPLAS Dir FRU TAS

UNI]

Polpa de Frutas Sabor cajá, embalagern Pl:iltica, transparcnte, Kg

com identificação do produto, nrarca rlo fât)ijcante, praz:it de

validade. Rotula em tle acordo com a I rs lação vigcnte. __ +__

grclaçáo ylgcntc. _-_

Polpa de Frutas Sabor goiaba, entbalagetr pl:istjca, tl'anspa]cllte, Kg

com identificação do produto, matca clo titbticitirte, praztr tle

validade. Rotula m de acordo com a lc

Polpa de Frutas Sabor bacuri, etnbalagcnl pliistica, tran:'-parente

com identiÍicação do produto, marca do Iitbricattte, prazn ilc
validade. Rotula em de acordo com a legislaÇ ntcil

em de acoido conr a I

Kg

Kg

spafeIte Kg

Polpa de Frutas Sabor caju, enrbalagenr I)lásticâ, transpalCnte,

com identiÍicação do produto, marca tlo lrl)rrclnLe, pr;lilo rlr:

validade. Rotu m de acordo com.r le LS I_Sç4 yiSg!!"._
Polpa de Frutas Sabor abacaxi, embalagem plástica' tran
com identificação do produto, marca do labricante, prazo de i

Polpa de Frutas Sabor maracujá, embalagcm piástica, Kg
valitladc. Rotula em de acordo conr a le yjgentc

transparente, com ide[tificação do »roduto, trarca do tabricantr:,

§111!!_Yug!l-c
VALOR TOTAL DO LOTE XI

VAI-OR TOTA.L OR l)u;

Recurso Próprios e IedeI ai

Dotâção
Orçamentária

Dotação Orçamentíiria r

Na Licitação para registro tle pi'eÇ(, nào é necessário indicâr dotâção orçamenúria' que soT:n:"-^t":á

exigida para a fcrniilizaçlu do corltrato ou o.tr-o instrumento hábil, conforme o Art.7e, §2e do

Decreto Federal np 1 .892 /2t\ 1 3 c altet'açôes'

Visa aiendu. a denranda anttal p:ra fornecincnto

AAtadeR

de gêneros alimenticios Para atendimento da

Prefeitura de Sâo Bernardo.
egistro cle Preços iniciar'sc-á na data de sua a.ssinatura e terá vigência de 12(dozeJ meses

Entrega: Conforme Ordenl de Fornecimento

Prazo: 15 (quinzeJ dias út(is ilp(is a ordem de l,'orl,lecimento. Prazo irrevogável, O Descumprimento

!'_p! na lidâ(ics contidas no item 14,do Edital'
está su etto as san i,.! admiristrativas
Por lote
Sede da Prcíeitun Iú trnicll)al ile São llerna ,191 vl.r

râs e Contrata l ircs tla Prefbitura Mu nici

Secretárit, MtrniciPal
Frâncisco das Chagas Carvalho

9

10
40011

l2
1.00013

800l4

VLR TOTALVLR UN'I'NR

1

5

6

Recurso
Financeiro

Justificativa

Vigência do
Contrato

Prazo de Entrega

Adiudicação
Locâl de entrega

Unidade Fiscalizadora Setor de Com al.

I

lil 200

Ks

r
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RCf.: PREGÃO ELETRONICO SRP N,)A32/2022

Ilma. Sra.

Prezados Senhores,

portador(al 
da Carteira de Identidadearquiyamento do presente

ernDresal
ter,r,"aioiii i"põentante legal Sr[a)

sedjada em

requer a Vossa Senhoria oque se enquadra na condição de

por in
na

CNPJ no

trstrumento e declara, solr
Descriçâo rlo A

EMPRESA DE P

to: ENQUAD

EQUENO PO

RAMENTO DE EM

RTE, nos tcrmos

PRESÁ DE PEQUENO PORTE

pienentar n. 123, cle t+/12 /2006. Código di ato:316

da Lei Com

e do CPF ns
as penas da lej,

(..-J,....... ae.. .. tle 2022

":nn:{*{::;:**u,,:m::::{ jlrm,.,u"

(Observação: em caso afirmativrl. assinaiâr a ressalva acima)

rCI.i§À§
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EDITAL DE LICI'[AÇÃO
PREGÀO ELEI'RÔNICO SRP N9 032/2022

tlma. Sra.

Pregoeira e demais membros da CPl.

Prefeitura Municipal de São Bcrnardo,/MA

Ref.: PREGÃo ELETRÔNICO sRP Ne 032120t2

Prczados Senhrlrcs.

0 abaixo assinado, na quaiidade de Ícpresentante legal da empresa - [nome da

empresal . CNPI no 
-, 

IIECLARA, sob as penas Lla l'ei, nos termos do § 2e' do aft' 32' da

L"i ,, g666/13 q* até csta data, tl;io ocorreu nenhuDr fato §uperveniente que seja impeditivo de sua

habilitação na licitaçâo em epÍgraíc

i.....), ..--. de -.-.-- ...... rle 2022

(nome, cargo, e assinatur.r do representante legal da proponente'' 
",, 

prpãl tirb.atlo rir enrprt'sa, devidanlente identificado)

,

T
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EDITAL DE LICITAÇÃO
PRECÀO LLETRÔNICO SRP Na O3Z /2022

ANEXO IV

Ilma. Sra.

Pregoeira e demais membros da CPL

Prefeitura Municipal de Sâo Bernardo/MÀ

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N"O3)1202!

Prezados Senhores,

nome da empresa)
completo)- por intermédio de sctt reprcsetrtirnte legal Sr[a) portador[a) da

Cartàira de Identidade na 

- 

e do CPir nq 

---- 
DECLARA, que tem pleno conhecimento do

referido Edital e seus Anexos, bem como, que rccebeu todos os documcntos e informações necessárias, os

quais possibilitaram a correta elaboraçao (ln resllectiya proposta conlelcial, e por não impugnar o presente

Edital conforme arÍ.24 do Decreto 10024/19 ou participilt-clll d0 pr(:sente certame, Declara por fim, que

aceita e se submete à todas as condiÇôcs cstabelccidas no refcrido Edital e anexos, abdicando de recorrer de

qualquer ação contra o referido edital. Po!'5or L'xp: essào da verdadc, firmo a presente.

de 2022

CNPI n! -- , sediada em 

-(endereço

(nome, cargo, e assinattri'a do represcntante legal da proponente,

em papel timbrirdo da etnpresa, devidanlente identificado)

(0bservação: em caso afirmativo, assinalar a rcssalva acima)

I-

,
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F:DITAL DE LICiTAÇÂO

PREGÂO I.]LE'f RÔNICO SRP N9 O3Z/2O22

ANEXO V

Ilma. Sra.

Pregoeira e demais membros da CPL

Prefeitura Municipal de São 13ernardo/lvlA

Reí: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N"03 2i 202 2

Prczados Senhores,

eco comDle to
(nome tla emPrcsa) 

- 

CNPJ n-o sediada em

portador(a) da Cârteira de ldentidadc r'r -- e do CPF n'! .

àisposto no inciso V do aÍl 27 da Lei no 8.í16í.r, de 21 dc julho de 1993, acrescido pel

outubro de 1999, que não emprega menor tle l8 (deToitoJ anos em trabalho noturno,

não empregâ menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de l4 íqllatolze) alos. t:a conclição dc aprendiz O'

. por inteflnédio dc seu representante legal Sr(a)
DECLARA, para fins do
a Lei no 9.854, de 27 de
perigoso ou insalubre e

t:..,) de... Lle 2r)22.

[nome, cargo, e assinatura do rel]resenlarlte legal da proponente,

em papel tinrbrado cla enrpresa, dcvidamente identificado)

(Observação: em caso âfirmativo, assin:lar a r't'ssalva acima )

r*Br-"
I

FEDERAL
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EDI'TAL DE LICITAÇAO
PREGÂO ELETRÔNICO SRP NlI O3Z/2022

llma. Sra.

Pregoeira e demais membros cla CPl,
Prefeitura Municipal de São Bernardo,/N4r\

REI; PREGÃO ELETRÔNICO SRP N9032/2022

Prezados Senhores,

Inome t]a enrDresal

- 

CNPJ nç' sediada em
Íeldercco conrolcto ) _, por intcmedio de seu representante legal Sr(a)

portador[a) da Carteira de lclentida(le !r" - -..____, (. (lo LPF na . DECLARA, cumprir os
requisitos de habilitação e que as declaraÇoes rnÍblmadas sâo verídicas, confbrme parágrafos 4'e 5' do art.
26 do decreto 10.024/2079.

(..-.),.-... rlc de 2022

(nome, cargo, e assinllir|a do Ícpresentantc )egal da proponente,
em papel tinrbl'ado da cnrpresa, deviclJmente identificado)

(Observação: em caso aíirmativo, assinalar a re-s:iâlva acinla)

I

t-. --
ANIXCI V'

DE&4§.ÂçÃO PE VTlL,l{iOÁ§B
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EDITAL DE LICITAÇÃO

ANEXO VII

VALIDADE: l2 {doze) meses contàdos â partir da data (ie sua publicaçâo no Diário Oficial da União ou
do Estado do Maranhào ou do mrrnicípio de SÀO BERNARDO/MA/MA

Pelo presente instrumcnto,0 MuniciJtio de S:ro llerrrardo/MA, Estado do Maranhão, com sede
administrativa, na Prefeitura N,lunicipal, Iocalizada na
inscritâ no CNPJ sob
RESOLVE, registrar
com sede na

i::

o na. 

----, 

reprcsentirdo neste ato pelo gestor responsável _
os preços da empresa , inscrita no CNpl sob o nq

CEP

- 

cidade
nas quantidades cstimadas nit s-oçâi) (llratro desta Ata de Re

representada pelo
gistro de Preços, de

acordo com a classificação pol eias alcanç;rda 1;ot-kttc, at,:,Irlendo as coldiçoi]s prcvistas no iltstrumento
convocatório e as constantes desta Ata dc Rrgistro dc precos. su leitanclo-se as partes às normas constantes
rla l.cr ir ti.r)úi)i/..1i ., l

.rltr,raçôi's, ItitiCiri:oi:rr,., ' .. 
I

i, bo dgtiro

24ilt), l.el Complementar ne. 123/2006 e suas

1.1 - A presente licitação tenl por objeto o Registro c1e lJreço paÍa futuro fornecimento de gêneros
alimenticios, para atender as necessitlades da Prefeitulr Mtrnicipal de São Bernardo/MA, conforme
condiçôes e especificações constantcs itcsta Ata, no Eldltal e sr,u\^ anexos.

1'1.1 - Este instrumento não ohriga aos óRCÂos E l":N'llDADljs a firmarem contratações nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações espcci!:rcas para aquijiçào do[sJ, obedecidas a legislação pertinente,
sendo assegurada ao detentor do registlo a preferôncia de fornecinrento, em igualdade de condiçõei.

2.1 - A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, potlerá scr utilizada por qualquer órgão ou entidade
da Administração inclusive autarquias fcdLrfai,r, ostadriais oir rrlunicipais de órgãos públicos, eitatais ou ainda
de regime próprio qrre não tenha parLcipado de certarre licitatório mediante previa consulta ao órgào
gerenciador.

2.2 - Os órgãos e entidades que não participütam do registro rle irrcços, quando desejarem fazer uso da Ata
de Registro de Preços, deverão manifestar seLl inleressc junt,r ao órgão gerenciador da Ata, para que este
indique os possíveis fornecedores c rcspírctrvos i)rcr-os .: sr.rem praticados, obedecida a oràem de
classificação.

2.3 - Caberâ ao fornecedor beneficiário d.r ,\ta do Regisho (lc Preços, observadas as condiçôes nela
estabetecidas, optar pela aceitaçâo ou rr:io do fornecimcnto, independentemente dos quantitativos
registrâdos em Ata, desde que o fornecimerlto não preiudique as obrigaçôes anteriormente assumidas.

2.4 - As aquisições ou contratâçôes adici()r)Ji., não po(ier'âo cxcetler, por órgão ou por entidade, a S0o/o
(cinquenta por cento) dos quantitativos rcgistr.rdos na Ata de Registro de Preços duiante sua vigência, e
ainda o quântitativo decorrente das adesôcs al ata .lc registro dc preços não poderá excedel na totalidade, ao
dobro do quantitativo de cada itent registr.tCo na ata dc registro dc preços parâ o órgão gerenciador e para os
órgâos participantes. independenternertc (io nrimero de órgàos não participantes que, desde que
devidamente comprovada a vantagem e o curnpr.ime rrt,.r das exi1lências cla legiilação vigente

,

Z,,ADE§a,DE ofuaÃ().t,rril i.i r ' , ,; i
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3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (dozeJ meses, contados a partir de sua publicação no fornal Oficial do
Estado/MA.

3.3 - A Secretaria participante desta Ata de R('gistro .1e Prtio., Li a Secretaria Municipal de Educação e demais
Secretarias Municipais;

4.1 - O preço a quantidade e a especificação dos serviços ou produtos registrados nesta Ata encontram-se
indicados na tabela abaixo:

DESCRIÇÃO DO
ITEM

MARCÁ. {.INI) QUANT

5.1 - Os itens registrados deverão ser executados contbrme ter'Íno de referência do Edital de forma
fracionada (se necessário) e confbrnte tbrem solicitados pelo setor competente.

5.2 - O prazo máximo para entrega serii diário ronfirr-rre solicrtação e pedido efetuado pelo departamento de

compras da Prefeitura Municipal de São Í3ernrrdo/MA.

6.1 - Executar o fornecimento dcntro cio.: r-.u11rr-rcs estabclccidos pcla Prcteitul'a Municipal, de acordo com as

especificações do edital, responsabilizalldo-sc p()r eveutunis prejLrízos decorrentes do descumprimento das

condiçôes estabelecidas.

6,2 - Prestar os esclarecimentos que tbrenr soiicitados pcla Prefeitura Municipal, cuias reclamaçôes se

obrigam a atender prontamerte, benl r:orro dar. cia'n.ia medjatamcnte e por escrito, de qualquer

anormalidade que verificar quando da ex!'ctlçâo dos ;rtos (le stla |csponsabilidade;

6,3 - Promover todos os meios nccessários à garatttia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive

considerados os casos de greve ou paralisação de qrral(lltcr ratrrrcza;

6.4 - A falta de quaisquer itens cujo furnecinrento il]cumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser

alegada como motivo de força maior para o atraso, rná execuçào ou inexecução dos serviços obieto deste

edital e não a eximirá das penalidades a rlrre cst;i suieita pc;o rão cumprimento dos prazos e demais

condições aqui estabelecidas;

6.5 - Comunicar imediatamente a Prefeitrrra IVunicipal q.ralqr.rer alteração ocorrida no endereço, conta

bancária e outras julgadas necessárias para o rece)rimento dc cort espondência;

6.6 - Respeitar e fazer cumprir a legisiação cle segurança c 
^dministração 

no trabalho, previstas nas normas

regulamentadoras pertinentes;

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumpfin)e11to do íolnecinrcnto a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os

ônus decorrentes. Tal fiscalização clar-se-á inde])cnde11tcntCntc da que será exercida por esta Prefeiturâ;

6.8 - lndenizar terceiros e/ou à própria Prefeitrrra cm caso de ausência ou omissâo de fiscalização de sua

pârte, pelos danos ou prejuízos caus.rdos IrL:r srra cLrlol ,',, doi,r, devendo a contratada adotar todas as

EMPRESA VALOR
TOTAL

VALOR
UNITÁRIO

I ' 1.lsr,o.Xsa)).eíX
:.ulha:- iA( -
[i.:i:riug: ' ]-

3.1- O gerenciamento deste instrumento cabcrlr a Preleitula N'lunicipal de São Bernârdo/MA.

I

I

§. DA ENTREGA
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medidâs preventivas, com fiel observáncia às exigôncias di:s autoridades competentes e às disposições legais
vigentes;

6.9 - Fornecer os produtos, conforme estipulado neste e(litalc de acordo com a proposta apresentada;

6.10 - O atraso na execução caberii penalidarle e sanções prcvistas no item 12 da presente Ata.

7.1 - Convocar a Iicitante vencedola para a reti.ada da 0rden: de Fornecimento dos itens registrados;

7.2 - Fornecer à empresa a ser contiatada todas as inÍornrações e esclarecimentos que venham a ser
solicitados relativamente ao objeto deste Editill;

7.3 - Efetuar o pagamento á empresa r)ãs condições estabelecidas neste Edital;

7.4 - Notificar por escrito, à enrpresa corltlatada, toda e qualquet irregularidade constatadâ durante o

recebimento do objeto;

7.5 - Nenhum pagamento será cfetuado à empresa detcntorã do registro, enquanto pendente de liquidação e

qualquer obrigação. Esse fato não serír gerarlor de direito a reaiustamento de preços ou a atualização

monetária;

7.6 - Não haverá, sob hipótese alguma, pâgalnento antecipado;

7,7 - Fiscalizar a execução das obrigaçõc's assumidas pelo cuntrataCo.

8.1 - O pagamento será efetuado até 30.lias após a emissào da nota fiscal devidamente atestada pela

Secretaria responsável;

8.2 - O Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item fornecido, de

acordo com o especificado no Anexo I e sua pioposta dc preço.

8.3 - Caso constatado alguma irregularidacle nas notas fiscais em faturas, estas serão devolvidas ao

fornecedor, para as necessárias coirecões, com as informaçôes que motivaram sua reieição, sendo o

pagamento realizado após a reapresentação (las notas fiscais em lattlrâs

8.4 - Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOli/i CONTRA'[ADO das suas responsabilidades e obrigações,

nem implicará aceitação definitiva do fbrnecimcnto.

8.5 - O Contratante não efetuará pagamento dc título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem

como, os que forem negociados com tcrcciros por illteÍ nlédio da operação de "factoring";

8.6 - As despesas bancárias decor.re[tcs de transferência dc valores para outrãs praças serão de

responsabilidades do Contratado.

'í. oo.&mJusrewsNTa N PRt {:,)s

9.1 - Os preços registrados manter-se-â(.) inaltcr.arlcs pr'lo pct'iotlo de vigência da presente Ata, admitida a

revisão no caso de desequilíbrio da equação econônrico financeila inicial deste instrumento a partir de

determinação municipal, cabendo-lhe no miiximo o rcpassc do percentual determinado.

9.2 - Os preços registrados que solierem revisào rão poderáo ultrapassar os preços praticados no mercado,

mantendà-se a diferença percentual apura,la entrc o vzrlor originalmente constante da proposta e aquele

vigente no mercado à época do registro;

rF*
t
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9.3 - Caso o preço registrarlo seja superic,r à módia dos preços de mercado, a Pref'eitura solicitará ao
fornecedor, mediante correspondência, reduçào do preço rcgistrado, de forma a adequáJa.

9,4 - Fracassada a negociação collr o l')rirneir L) (oicrca,lo r': ll,, icrtrli'r poderá rescindir esta Ata e convocar, nos
termos da legislação vigente, e pelo p|eco tl.r prirncira, as rl.,nrais c,rpresas com preços registrados, cabendo
rescisão desta ata de registro de preços e novr lrcitação ern caso de fracasso na negociaçào,

9.5 - Será considerâdo compatíveis com os (1,-'orcrca(lo os preços registrados que forem iguais ou inferiores à

média daqueles apurados pela Pref'eilura.

10.1 - A presente Ata de Registro cle Pr-ecos porlcrir sc.r cirtr:clrrl;r r1e pleno direito, nas seguintes situaçôes;

a) Quando o fornecedor não cunrprir conr as oh|igaçire:,^ constartes no Edital e nessa Ata de Registro de
Preços;

b) Quando o fornecedor dcr carisa a lescis:i,) irdnrillisü atrvl da Ncrta de Empenho decorrente deste Registro
de Preços, nas hipóteses previstas ros incisos i a XIl, X\tll e XVlil do art.78 daLei8.666/93:

c) em quaisquer hipóteses de execução total ou parcial da recluisição/pedido dos produtos decorrente deste
registro;

d) os preços registrados se apresentalcm supcriol es aos praticados no mercado;

e) por razões de interesse público devidamcnte demonstrâdas c justiticadas;

f) descumprir qualquer dos itens dã cláusula scxta ou sótima.

10.2 - Ocorrendo cancelametrto do preço registrado, o folnecedor será informado por correspondência, a

qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

10,3 - No caso de ser ignorado, incerto ou ina(cssívcl o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por

publicação no Jornal Oficial do Estado/MA, considerando-sc cancelado o preço registrado a partir da última

publicação.

10.4 - A solicitação do fornecedor pala cancelamerto dos preços registrados poderá não ser aceita pelâ

Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicaÇão das penalidades previstas no Edital.

1.0.5 - Hãvendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do Fornecedor, relativâs ao

fornecimento do item.

10.6 - Caso a Prefeitura não se utilize d.r prerrogâti,,,a de cancelar estâ Ata, a seu exclusivo critério, poderá

suspender a sua execução e/ou sustâr o paganento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a

condiçâo contratual infringida,

10.7 - A Ata de Registro de PreÇos será cancelatia autotnaticamente nas seguintes hipóteses:

al Por decurso de prazo de vaiidade;

11.1 - OS preços apresentados na proposta devent rncluit todos os custos e despesas, tais como: custos

diretos e indiretos, tributos incidentcs. tâxa dL. adnlinistraçào, serviços, encargos sociais, trabalhistas,

seguros, fretes, lucro e outros necessários .ro r'umpriinolrto initsgrill do obieto desta Ata de Registros de

Preços.

(p ,;;::"{Xt"'S
!iüirnox:--JE---

,DO CANCEUMEN O
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12.1 - O descumprimento injustificado clas obrrgações assurniílas nos termos deste edital, sujeita à contratada
a multas, consoante o caput e §§ do art. tJ6 da l,ci t].666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na

forma seguinte:

a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02% [doir por ccnto)

b) a partir do 6e (sexto) até o linrite do 10q ILlúcirno) dia, niLrita de 04%o (quatro por cento], caracterizando-se
a inexecução total da obrigação a i)aÍir do 11! (dócinro prinrci|o) dia de atraso.

12.2 - Sem prejuízo das sançôes corrir,ad.rs tro nr-r. 87, l. lli e i\', t1a Lei 8.666/93, pela inexecução total ou

parcial do objeto adjudicado, o MuIi.Ípio Je SÀ0 BIIRNARI)O/MA, através da Secretaria Municipal de

Administração poderá, garantida a pr'évia :'anrpla rlefesa, aol!ca. à Contratada multa de até 1070 (dez por
cento) sobre o valor adjudicado;

12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a rctirar a nota de en]l)elrho in justificadamente ou se não âpresentar
situação regular no ato da feitura tla oleslDa, g;trantida prévia c ampla defesa, sujeitar-se-á as seguintes
penalidades:

12.3.1. Multa de até 100/o (dez por cento) so,brc L: valor adjudicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de ticitaçóes e impcrlirnento de contratar com o Município de 5ÃO

BERNARDO/MA, por prazo de até 02 (dois) aitos, e,

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar or.r ,iontratar íjon1 a Administração Pública Municipal.

12.4 - A licitânte, adjudicatária ou contratíid.i que dcirar' (lr enti-egar ou apresentar documentação falsa

exigida para o certame, ensejar o retardame!)to cla cxecução de seu obieto, não mantiver a proposta, falhar ou

fraudar na execução do contratcr, comportar sc i1e nrodo inidôneo ou cometer frâude fiscal, Sarantida préüa e

ampla defesa, ficará impedida de licitar c (or'rtriltar conr o MunicíDio pelo prazo de até cinco anos e, se for o

casà, o Município de SÃO BERNARDO/MA solicjtaral o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores

do Estado por igual perÍodo, sem preiuízo da ação llenal corresponrlente na forma da lei;

12.5 - A multa eventualmente imposta à cont atada seri autonlaticamente descontada da fatura a que fizer
jus, acrescida de juros moratórios de lrl,r (um FÍl: { entol ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a

ieceber deste órgão da PrefeiturJ iúulricrl).ri Je 5ÀO BERNARDLT/MA, ser-lhc-á concedido o prazo de 05

(cinco) dias uteis, contados de sua intimação, i)ara eíetuaI o paÍlanlento da multa, ApóS eSse prazo, não sendo

ãfetuadO o pagamento, seus dados serão encamiuhados ao órgão compctente parâ que Seia inscrita na divida

ativa do Município, podendo, ainda a Pt cfei,r rr l Prircedcr ii cohrarlça itrdicial da multa;

12.6 - As multas previstas nestâ seção nâo eximem a adjudicatárla da reparação dos eventuais danos, perdas

ou prejuízos que seu ato punível venha causat ao MLtttjcípio de SAO BERNARDO/MA.

12, - Se a Contratada não proccder ao recolhinrcnto rla multa no prazo cle 05 [cinco) dias úteis, contados da

intimâção por parte da Secretaria Municipal cii, ArLninistraçàc, o respectivo valor será descontado dos

créditos que esta possüir com a Sccrct^rria lirrri.rp.rl ic 
^dnlini:-tl'ação, 

c, se estes não forem suficientes, o

valor que sobejar ierá encanrinhado para rnscncâo cnr Divitla Âtiva c execução pela Procuradoria Geral do

Município;

12.8 - Do âto que aplicar penalidâde caberá rect| rso. r)o prrzo dc ()5 (cinco] dias úteis, a contar da ciência da

intimação, podendo a Administraçào recorsiderar' sua decisão ou nesse prazo encaminháJa devidamente

informada para a apreciaçâo e de(isão su l-rci ioi , Ll c Lil' tio trlcsmo lll azo.

I

r
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13.1 - As infreçôes penais tipificadas na Lei ti.666/9i3 serar) objcto de processo judicial da forma legalmente
previstâ. sem prejuízo das demais cominaçôes aplicár,eis.

14.1 - As despesas decorrentcs das contrsl;r|oes oriuridas '.i.) pre-sente Ata de Registro de Preços, correrão à

conta de dotação orçarnentáriâ do ano cnr clrr!;o, ou das derLrais (lue possam vir a aderir a presente Ata, ás

quais serão elencadas em momento oportunol

15.1 - As partes ficam, ainda, adstritâs às scg-r intes titslrcrsiçõcs:

| - Todas as alterações que se fizerem necessárias serào registradas por intermédio de lawatura de termo

aditivo â presente Ata de Registro de PreÇos.

II - vinculam-se a esta Ata para fins de analise técnica, juridica e decisão superior o Edital de Pregão

Eletrônico ISRP ne.032/2022 e seus anexos L'as propostas das licitantes classificadas'

tII - É Vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrentt, do presente registro para qualquer operação

financeira, sem preúa e expressa autol"iz;:çàt.r tla Prc'feitura

16.1 - As partes contratâDtes elegem o Fttro Lla Íl()rnarta de sÃ0 BIjRNARDo/MA' Estado d",Iit::l:" t"t"

competente para dirimir quaisquer questôes orrundas dn p.t"t:lt: coDtrato' inclusive os casos omissos' que

nãopuderemserresolúdospelaviaadministrltiVa,t-enLtnciancloaqualqueroutro,pormaisprivilegiadoque
seia.

16.2 - e por estarem de acordo, as parlcs firntr,nl i) prescntc Ara cnf,l^t',til,Tà'v';; i;.'fl:'::T; 
t"tffi"ill

,, ,O À,to legal, ficando uma vta ;rqtt'r:tLia da st c1c úa t'u"t

8.666193.

sÃo BERNARDo/MA

de 2022
clc

--_-

I

Lr. DAS RECURSü§ Ci;r. ,i.;: l: . . .

16. DO FORO



pRIaFEllt R.\ 1rt \tCIp\t. f)t: sÃo ÍtER\ÀRDo
E51 \D() IX) \t.\R.\l. H.\o

PRAÇA BERNARDO COEI_HO l)U r\t.\'tEIt),\ \'!t62 _ cuNI.RO _ SÀO BERNARDO/MA
( NI'.1: {}6.1 25..}8q,0lx I l -Ílrl

EDITAL DE LICIT.{CAO
PREGÃO ELETRONICO SRP N9 032l2022

ANL:XO VIII

CONTRATO PE SRP N9 _/2022.
P ROCESSO ADM I N I STRATI VO N 9 ZO22O3S - CPL

inscrita no CNPI sob o n0.........

coNT'RATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE Sr
CELEB& M A PREFEITUNI MUNICIPAL DE SÃO
BLR\ÀKDO1M.4, ESTADO DO MARANHÃO E A
EMPRESA {...).

...... ilortador (lo Cédula de ldentidâde ns e do CPF na

, situada na

Por este instrumento partir:rr)ar, ir PilEt\tTt.JRA MUNtClt'AL DE SÃO BERNARDO/M,4, situada à
.-........................, SÂ0 BERNARD0/MA-MA, irlscrrtir no CN PJ sob o ll! .........................., neste ato representada pelo
pre[eito municipâ1, Sr, ............................

a seguir denominada CONTRATANTII, e a eruirresa
....., neste ato icpresentada pelo

MARCA I riN QTDE

Sr. ............................,
portâdor da Cédula de ldentidade no ............................ c do Ct,I n! ............................, a seguir denominada
CONTRATADA, acordam e iustam firmar o presentr.Contrato, rlos termos da Lei nq 70.520/02, Decreto no
70.024119 e subsidiariamente, no que coubcr', iis rlisposicões dâ Lei na 8.666/93, assin) como pelas
cláusulas a seguir expressas:

Cláusula Primeira - DO OBIETO:
1.1. Registro de Preço para tuturo ga,naros "rlil]1ei]tiÇios, parr atcndel as necessidades da Prefeitura

Municipal de São Bernardo/MA.

Cláusula Segunda - DO FUNDAMENTO LEGAL:
2.1.Este contrato tem como amparo legal a licitaçio na nrotlalidade Pregào Eletrônico SRP \e 032/2022 e

rege-se pelas disposiçôes expressas na [,ei n!' i().520/02, Decreto n! L0.024/19 e subsidiariamente, no
que couber, as disposições da l,ei n! 8.6t1íi7').-) . su:s lltt'r'açôes posteriores e pelos preceitos de direito
público. A proposta de preços apreseotada pass,r integral Cstê c()ntrato,

Cláusula Terceira - DO VALOR CONTRATUAI,:
3.1. Pela execução do objeto orâ contrirtado, a Corltratalrte i]âgará il Contratada o valor global de R$ 

-
(...), conforme descrição dos produtos abaixol

DESCRIÇÃO DO PRODU'IC V, UN I1'

ll--

(Tabela Ilustrativa)

Cláusula Quorta - DOS RECURSOS FTNANCETROS:

ITNM

01

03

V TOTAL

L

' 1r:eso:fuirjJr3g
:'.,rllrn: I\/\í-. -
f iubrirxr:-__[,-

02

lo+
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4.1.As despesas decorrentes da present{: licitaçào correrâo por conta dos recursos especÍficos consignados
no orçamento, classificada conforme abaixo especiticado e dernris dotações que por ventura se fizerem
necessárias, através de ordem de lbfllgcirncrrto co|i'csDo d('nic:
DOTAçÀO:
Na Licitação para regisfro de prr,ço rio r: rrcr.ssár'irr inrlrc,rt dotação orÇamentária, que somente será
exigida para a formalização do conl.rato ou olrtro ilrstrurli'nai) hál)il, conforme o Art.7s, §2e do Decreto
Federal ne 7.892/2013 e alteraçóes.

CIóusuIa Sexta - DO FORNECIMEN O E LO(:AL DA ENTREGÂ:
6.1.0s produtos deverão ser cntregues, na iiuãiidaic, quiurti(li-.de e perioCicidade cspecificadas no Termo
de Referência - Anexo I deste Ed;tal. rj!ndo qLic il lrrobsr.i',incia dcstas condiçôes implicará recusa sem
que caibâ qualquer tipo de reci..r]raçiL; DU, t .)r't{.da i,:irrliilrl:lrnt,'. r\ Contrâtada obriga-se a substituir os
produtos que porventurâ nào atcn(iarr às er-pcciiicaç,rcr, soi:, 1r.',ra das sanções cabíveis.

6.2. 0s produtos deverào ser folnecrdos ii'r tt.Bra irnente e Lle [ri Irr.i ininlerrupta

6.3.Os produtos deverão ser entreguc,s no local intlrcailo crn cada'l'ermo de Referência, no horário das

09:00h [oito horas) às 12:00h [doze horus)

Cláusula Sétima - DO PAGAMENTO:
7.1. O pâgâmento será efetuado mensalnieirl.e, ieferentc aos pr(idutos Í()rnecidos, após a comprovação de

que a empresa contratada esta em (liii iom as obrigações perantc o Sistema de Seguridade Social,

mediante a apresentâção das Ceftidôes Negatlvas (le lléhitos como o INSS e o FGTS, no prazo não superior
a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Not: !'iscal de forner rlc,rtt) dos produtos, devidamente atestada
pelo setor competente. Será verificatii. l:rrrirr,i; stra rcgulaiirlarlc conr os Tributos Federais, mediante
apresentação da Certidão Conjunta Negilti\,à, riu Certicião C{)niurta Positiva com efeitos de Negativa, de

Tributos e Contribuiçôes Federais c Divir.la,\tiva da União.

7.2, É vedada expressamente â realizaçil(i (1e .irb!anÇa de lorrr diversa da estipulada neste Edital, em

especial a cobrança bancária, mediautc boieto or.l rncsmo {, protcsto de tiruio, sob pena de aplicação das

sanções previstas neste instrumcnto e itttlt':t i;..rçào pcltts d;r n t,s (l('i o l rentes.

7.3.Nenhum pagamento será cfetuado ao (iON'lt{ATADO câso o n'r{rsmo se encontre em situação irregular
perante a Seguridade Social e TritrrttLts iretlL'l'r"s. co,iflr,-me itern 7. i.

7,4.4s Notás Fiscais deverão vir acontpanhadas da respectiva ordem de fornecimento.

cltiusula oitava- DA REcoItlPostÇÃo Do t.QUtl.iBRro ECoNoMtco-FtNANCEIRO DO CONTRATO:

8.1.Ocorrendo desequilÍbrio econôI'iico-fillanr r:rro dr) coltr;lto. a Administração poderá restabelecer a

relação pactuada, nos termos do ãrt.65. itrcisc il. alínca d. rl;, l.ei n!' 8.666193, mediante comprovação

documental e requerimento expressí: tlo L:0trti a:.tti0.

Cláusula Nona - DA FISCALIZAÇAO:
g.l.Contratante indicará uma pessc.: rir' !ri, irrrol,sto pi1r.,.\elcel'rs atividades de fiscalização dos

produtos recebidos.

CTáusuId Décima - DOS DIRETTOS E RESPONSAIIII,I DADES DAS PARTES:

lO.l.Constituem direitos da (;ontrataÍttc r..ct,br:r o r)hjcto dr'ste Contrato nas condiçôes avençadas e da

Contratada perceber o valor ajustado ra Íbrma e pr;tzo co nvt'ttc ionados.
10.2,Constituem obrigações da Cort ratad,|

I) entregar os produtos às suas .xpr'nsris, ro lucal rnCicatlo na cláusula sexta do presente

contrato;

t
I
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Ill fornecer os produtos, rigor,Jsarnentc res i s!re[ificaçõcs, prazos e condições descritas na

Clausula I - DO OBJEl'() r'Ancxo l;

lll)os produtos deverão ser foi-necidos integraltnente e constante no caso de provimento

ininterruptamente, :rr c:tso dc ntirnutcução :ictnpte que requisitado conforme ordem de

produtos de acorclo com as ncc.'ssidades tlos alunos da rede municipal de Ensino.
IVJ assumir todos os (:trstos ou dc'spcsas que se lizerem necessários para o adimplemento

das obrigaçiles decorrelrtes (leste Cortrdto;
V) Não transferir, total ou parctainrentc, o objetu (!{!ste Contrato;
VI) suieitar-se à mars ampl; Iiscalização pol p.rrte da CONTRATANTE, prestando todos os

esclarecimentos solisitados rr e atettclcndo à:; ruÇl.rnlações procedentes, caso ocorram;

Vll)comunicar à CONTRAI'AN'Í'I os t'ventuais casos forttlitos ou de força maior, dentro do

prazo de 02 (dr.ris) dias úteis apris a vt'r'iiicaçào do frto e aPresentar os documentos para a

respectiva aprovação, crn irté 05[cinco] dia-\ i {)l l:;ectltivos, a partir de sua ocorrência, sob

pena de não serent cottsrrlcl atios;
Vlll)âtender aos encargos ttabalhistas, previdellci;irlos, fiscais e comerciais decorrentes da

execuçào do prcsente c0t;t..rt,';
IX)manter durante loda a execu(ão do ContI!to crrr contpatibilidade com as obrigaçôes

assumidas;
X]a Contratada responcierá, de tniineira a[rsoiuia e iuescusável, pela perfeita condição dos

produtos Íbrneciclos, incltlsi,,'c :ruas r.ltiartirl; il$; t qualidade, competindo-lhe também, a

dos produtos quc não acr:itos pcla tiscalizaçàrl ilzt Contratante deverão ser trocados;

XI) serão de direta e exclusivri |esponsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que

porr'entura ocorram lta enttc'ga rlos protlutos c o uso indevido de patentes e registros.

10.3.Constituem obrigações da Contratante:
[) fiscalizar e acompanhar a exi:r:ttçào do ol)ieto destt] Contrato;
Il) efetuar o pagamelto t ontirt-nle cstipttlatlo tu Ciátrsula do Pagamento;

IIIJdesignar servidor para acontpanhar â execuç;io deste Contrato;

lu]comunicar à CONiRA'I ADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do

Contrato.

Ctáusula Décima Primeira - DA TROCA EWNTUAL DE DOCUMENTOS:

11.1. A troca eventual de documentos errtre J (,ortr:rtântr.'a Cúntlatada, será realizada através de

protocolo.

11.2.Nenhuma outra forma será considerada ct;nlo prova de entrcga de documentos'

Cláusula Décima Segundo - DA RESclsÃO DO coNTRAT0,
12.1-A rescisão do càntrato terá lugal ile plcrrrr dirert. ir critéri" da {lontr'rtante' independentemente de

interposição iudicial ou extrajudicial, e'nt coirior nridatle conr o art. 55, inciso IX, da Lei ne 8 666/93 e suas

alterações nos casos previstos nos artigos 77 t 7B da rcíerida lei.

Aáusula Décima Terceira - DAS SANÇõES E PENAI-IDADES:

13.1.A licitante que enseiaf o retar(larncntl) ila exccução do fcr.tame, nã(} mantiver a proposta, falhar ou

fraudar na execução do obieto licitado, comportiir.s. cle mr,do ini(lôneo, fizer declaração falsa ou cometer

fraude fiscal, garantido o direit]o prévio t1l r:rl.-,çio C (iii anrpi.l cl,Jl,:sa, ficará impedida de licitar e contratar

com a prefeitura Municipal de SÀC EtjltN^iiD(j/lvlA, polo prazo cle até 05 (cinco) anos, enquanto

perdurarem os motivos deternrinâitcs da pirnição oit até quc scla pronlovida a reabilitação perante a

própria autoridade que aplicou a pena.

E
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13.2.4 penalidade será obrigatoriamento retrsiradil no Di.ir io Oncial do Estado e no caso de suspensão de
licitar, o LICITANTE deverá ser dcscred(ucrado por igual per'Íodo, sem prejuizo das demais cominações
legais.

13.3.No caso de inadimplemento, o CONTRA I AI)O estnrá su)eit;l às seguintes penalidades:
13.3.1. Advertência;
13.3.2. Multa por atraso a carla ll0 (tnntat dias, no percentual de 1.0o/o fdez por cento),

calculada sobre o valor do contralo, caso não sejanr cumpridas fielmente as

condições pactuadas;
13.3.3. Multa, moratória sirnp.ies, de 0,4,iô [qrrarro décimos por cento), na hipótese de atraso

no cumprimento de suas obrigaça)es contrat'Jais, calculâda sobre o valor da fatura.
13.3.4. Suspensão temporária de palticipaçâo ('m licitação e impedimento de contratar com

Administração por pcriodo não supelior:r 2 (dois) anos; e
13.3.5. Declaração dc inidoneitlarle grara licit rr ctr contratar com a Administração Pública.
13.3.6. A aplicação da sanção prevista no itern i3.3.1, não prejudica a incidência cumulativa

das penalidades do-s itcns 13.3.2, 13.3,3 c 13.3.4, principalmente, sem prejuÍzo de
outras hipóteses, ern c:rso de r-eincidóncia dc atraso na entregâ do objeto licitado ou
caso haja cumuiação de inadinplemento (1e eventuais cotas mensais, expressamente
previstas, facultada a dcíesa Próvia do intcressado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.4. As sanções previstas nos itens 1:i.3. l, I ll.ii.1 r i3.3.5, J,o.icrão seI aplicadas coniuntamente com os
itens 13.3.2 e 13.3.3, facultâda a defesa pr'évia do interessaLlo, no prazo de 10 [dez) dias úteis.

13.5. Ocorrendo à inexecução de que tril [i] .r r tcn 1 3. {, resei'rr -s r ao ó rgão contratante o direito de optar
pela oferta que se apresentâr conio arqucla nrais vantaiosa, peír or'dem de classificação, comunicando-se,
em seguida, a Comissão Permânente clc l,icjtlcr,r - CPl,, 1.rai r as pnrvidêttr:ias cabíveis.

13.6.4 segunda adjudicatória, ocorrendo a hipotesc do Prcio;rntcrior, licará süjeita às mesmas condiçôes
estabelecidas neste Edital.

13.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláLrsuia ó dc corrpetência exclusiva da Prefeitura
Municipal de SÃo BERNARDO/MA.

Ckáusula Décima Quorta - DoS cAsos oMlSisoS:
14.1.0s casos omissos serão resolyidos à lrrz cla i.ei n0 10.52r)/02, ftecreto nq 5.450/05e subsidiariâmente,
no que couber, as disposiçôes dã Lci n! Í1.66{;/()3 c suas aitr.raçôes posteriorcs, e dos princípios gerais de

direito.

Cláusula Décimo Quinta - DO FORO;
15.1.Fica eleito o foro da Comarca de SÀO IIERNARIIO/VIA, Estadrr do Maranhão, pãra dirimir quaisquer
dúvidas oriundas da interpretáÇão deste cortrato com erclusão de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso
em 03 (três) vias de igual teor.

sÃo BERNA R D()/M A0'4;\), ..... rle

F

........ de 2022.
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Cor)tratnte

Contratada

Este volume do edital na irrodaiicl::de Prêgiio Illctrônjco SRP D') 032/2022, possui 33 [trinta e

três) paginas, incluindo esta, numericamente ordenadas.

Comissão Permanente de t,rciração da Pret-eitrrra lvluuicipal de São Bernardo/Ma, Estado do

Maranhão, em de 20 de junho de 2022.

Pregoeira Municipal
Eliza dos Santos At'airio Linr-r

Scc. MuniciPal
Irrancisco das Chagas Carvalho


